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F'arsæld þjóÖanna er ckki koniin undir því

að þœr séu mjög fjölniennar, cSa liafi mjög

mikið um sig. Sérlivörri þjóð vegnar vel, sem

liefir lag a að sja kosti lands síns, og' nota

þá .einsog þeir eiga að vera notaðir. Löndin

eru lík einstökum jörðum; ckkcrt land licfir

alla kosti, og aungu cr heldur alls varnað;

cn það ríður á að taka eptir kostunum og

nota þá vel, cn sjá til, að ókostlrnir gjöri

sem minnst tjón. Einkanlega varðar mjög um
þetla í liinum liarðsætai'i lönduin, því kostir

þcirra eru ógrciÖari aðgaungu, og þarf fylgis

og dugnaðar, ef þeir eiga að verða að fuU-

um notum. En fylgi og dúgnaður geta cins

Ij'st sér hjá fámcnnri þjóð einsog fjö^mennri,

og rcynslan sýnir, að jafnvel á mcðal bcldri

þjóðanna hafa einstakir menn fyrst tckið sig

fnim xim sérhvörn dugnað, en síðan hefir



þókt vcl takastj ef aðrir liafa viljaS hafa það

eptir sein hinir léku fyi'ir.

|)aö er harðla eptirtektarverSt, hvörsu

ymsir menn hafa meö frábærum dugna'ði og

aSfylgi komiS sér í fremstu rö8 meðal þjóðar

sinnar, þó þeír vœru í uþphaíi meSal hinna

öptustu, og síðan fært þjóSlna alla á greibari

götu, 4ínn áöur gekk hun; og er jafnan merki-

legt ab heyra Irásagnir um, hvörja aðferS

þeir hafa valið tii slíkSj hvað þeim hafi auðn-

ast að framkvæma, og hvörr aðdragandi hafi

verið að framkvæmdum þeirra. Slíkar sögur

hljóta að vekja alla þá, \sem heyra |:>ær eður

lesa, til að taka eptir, hvörnig dæmi slíkra

manna gæti komið til nota þarsem þeir

eiga hlut að máli, og geta einnig vakið eptir-

tekt manna á ymsutn hlutum sem merkile'gir

eru, og hvöiT maður œtti að vita grein á.

Hið íslenzka bókmentafélag hýður nú íslend-

íngum sögur af tvcimur merkis-mQnnnm:

1. AfFrankrínx prentara, einhvörjum

merkasta 'manni, ' sem sögur hafa farið af;

hvöHci hafSi hanu tign né auð að styðjast

við í upphafi, en hann ávann sér sjálfur hvört-

tveggja
,
og varð oddvíti þjóðar sinnar bæði

' í þekkíngu og dugnaði, á hiin honum að
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þakkíi frelsl sitt aS miklu leití, og allt þaS

gott, sem af því liefir leidt. En auk þessa á

allt mannk}Ti lionum margt og mikiá aS

þakka, og mun orÖstjT lians vera nppi

meðan veröldin stendur. Sögu þessari er

snúið af dönsku máli, og er hún^samin af

^
Markmanni, dönskum presti lier í staSnum,

en liann liefir tekiS hana cptir œfisögubröti,

sem liggur eptir Franklín sjálfan, er sonar-

sonur hans Vilhjálmur Franklín og vinur

hans Stúber hafa aukið við síðan. Prent-

frelsisfélagiS hefir látiS prenta bœklíng þcnnan

á dönsku í hitt i8 fyiTa, og nú nýlega í

annaö sinn, um þaÖ leiti sem sagan var hér

fullprcntuS, Útleggíngin er sámin af Jóni

SigurÖssyni, philoL stud. .

2. Af Oberlíni presti, sem öllum mun

sýnast merkilegur maður, og eptirbreytnis-

verður f}TÍr scrhvörn mann í sínni svcit.

Varla mun liggja mcira cptir cinn prcst í

sokn sinni, heldurenn eptir þennan mann,

því hann efldi ekki einúngis vehnegan meðal

sóknarbarna sinna, heldur og einnig alla

þekkíngu.og fróðleik, en þekkíng og kunn-

átta gjörir vclmeganina stöðuga og aíl'aragóða.

Saga þessi er tekin eptir söguágripi, scu^
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prentað var í þjóíblaðinu í fyrra, og var

jafnframt hliðsjón liöfð af annarri lengri sögu^

sem íiSur er prentuS. IJtlegg'íngln er samin

af Ólafi Pálssyni, stud. thcol.

Félagíð vonar að íslendíngar muni ekki

setja bæklíng þennan hjá, né misskilja hann,

heldur færa hann sér í nyt samkvæmt til-

gángi hans; þá telur félíigiS, og þeir sem

að bæklíngnum hafa unnið, ómaki sínu vej

. yarið.

Kaupmannahöfn, 8da Maí 1839. '
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-SKASDiSEI.S

B andafjikin í Vesturálfu eru nú citthvört hið

onÍ5ugasta land í veröldinni; [>ar erujarðir frjóf-

samar og vel setnar; borsir stíirar og fjölmennar;

liggja j.irnbrautir aptnr og fram iim allt landið,

cn hj()lskip*) bruna um ár og vötn; [jar er kaup-

verzlnn og skipagánga í mesta blóma. — En land

[íetta var býsna ölíkt a5 sjá fyrir tveimliundruð

árnm síSan: [>á var þessi hinn störi geymur eina

og fúr&ulega mikil viÖivaxiii heíÖi eÖa móaílákí,

og á honum Öllum sást ekki kvikt, ncma einstaka

villtir raenn, eyrlitir, sem höfÖnst viö á veiöum á

mörkum úti, miUi stórvatnanna og áuna. sÖunu

Jiektu NorÖurálfumcuu land |»etta frá því skömmu
cptir a5 Kolúmbus faun raiöbik VesturáLfu (im)**),

*) Hjólskíp J>yklr Tnclf»a ticfna {inti, scra rcTina fram á hjol-

um liUt nrr vafvnrir; cr Jiar 'sitt hjol á hvíjrl hor5, cn

batÖI hjdlÍn leíka á ást, scm ^cn^ur í {^cgnum skÍpíb^

ab {)ví Icilí sem cl(lsma»*n cða annað aft knýr
hjolin ill sniinínp;s

,
skiptast hjolskip i tvo ílokka

:

cldskip (eldskiitur, cldhátar) cbur gufuskíp, sem hæÖi cru

tll smá og stor, sti^báta cöur spyrnibáta, scni allir

cru sraair, jþví J)ar cr snijnínf>; komíð á lijolÍn racð spyrní-

alli nokkurra raanna.

) |)a5 hc.nr lcnfíl vcrlS mcinínr^ manna, cr fyrlr skíimmu

fiic)nih;p;a .sannaÍJ af Hcrra Profcssor Rafnl í hök nokk-

nrri sem hann hcfir gjiirt og híð norrœna Fornfrstba-
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cn ckki fyrr cnn riimiim hnndrað áriim scínna

fórn |)eir að gefa [)ví nokkurn gaum, því á önil-

veiÖri 17(lu öld byrjuöu ensldr iiienn a& flytja

|)ángað búferliim, og tóku þeir scr þá fyrst bú-

síaiSi nálægt sjó, ruddu þar merkur og græddu svo

iit sraámsaman. Eptir aÖ Englismenn voru bunir

að búa um sig, og sögÖu góöa landskosti á biiiu

nýa landi, fóru raenn að ScTkja jjángaÖ úr öÖrum

löndum í Noröuráifu, og gjörðist [)á mikið sam-

bland [)jööanna og túngumálanna , en aungu síSur

trúarbragöanna. Menn námu lönd lángt frá sjó,

og smáhcröÖin, sem áður varla voru nema rjóÖur

cin, uröu nú að fjölbygöum stórfylkjum. ílöfuös-

inaður einn var settur jfir livört fylki af hendi

Englisinanna, og voru honum fengnir innlendir

kunnugir og skynsamir menn til ráöancytis, sem

alþýÖu var leyft aÖ velja. TlöfuÖsmaÖurinn varð

aÖ leita þessa ráÖaneytis optlega, en einkum var

svo ráö fjrir gjört, aö aungar álögur mætti skipa

landsmönnum, nema greint fuiltrúaþíng, er nefnt

Tar ^(Samkundan" (Congres) , játaöi sli'ku.

Seinast á 17du öld var mjög róstusamt á

Engiandi af deiluin manna um stjóriiarrettindi og

trúarbrÖgÖ, og stukku margir úr Íaudi vcgna þeirrar

feilaf^ latiS prcnta, ncimst |,Antíí|vítatcs Amcricanæ",

að iand Jialb scrn íslen<lín^;ir cnÍr fornii J)t'lílu, ;iÖ

Iikíndunn marf»ir NorSxirlandabiiar á síiinu iiUl
, o{; lífill-

uðii YínUnd hið Roba, se i handarylkiuin Ye.sturalfuí

hafa incnn cínníf; tctíð |>ar cptir nokltruni Tcfísumrncrlcjtim,

og flclruni Itlutum, sem sauna síi«»u forfcðra \orra xim

landi^, svnscm ýtarlc|^a cr frasliýrt i bókinnÍ, cn lirr

yiX'i »nán(;i að tclja.
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styrjalilar> rcðu fjeir flestir af aö fara restur um
haf, og leita ser frelsis og framfæris í Vesturálfu,

því þaÖau voru sagÖir landskostir góðir, eu hyg^

Jítil. I þessara ílokkí var Jósías nokkur Franklín,

ættaSur úrNor&hcimtúus-skíri*), og höfðu láugfe&gar

Jians búiÖ þar Jcngi, og vcriÖ fra;gustu járusmiÖir-

Fvnuklíu þcssi tók sfer bústaÖ í Bostúui 1682, og

lifÖi af sáp?igJÖrÖ og kerta, en var fxS mesti ómegð-

armaður. I [)eim bæ fæddist ýngsti sonur liaus

Benjamin uálægt miöjum vetri (17da Jauúar) 1700.

Jósías Frauklíu var guðhræddur og ráÖvandur,

og hiun mcstiskynsemdar maður, eu átti eriiðt upp-

dráttar; með mesta sparuaði og yðjusemi gat liaun

aö eins orkaö aÖ færa fram böru síu 17, en var

ckki fa^r um að útvega souum sínum þá kennslu í

uppvexti þeirra scni haun vildi. Snemma bar á

gáfum Iijá Benjaraíui, og fööur hans lángaöi til aÖ

geta einhvÖrutíma orÖið svo ríkur aÖ hann gæti

látiÖ keuna honum til prests, ea hanu var aldrei

svo efnaÖur.

jjcgar Benjamíu var á áttunda ári var honum
komið í sköla, og þar JærÖi hann rfcttvei aÖ skrifa,

e» hauu varÖ aÖ fara bráÖum Iieim aptur til aÖ

iMálpa foreldrum síuum aÖ steypa kerti. |>e88Í

viuna aptraöi, sera nærri má geta, mikiÖ framför-

um hau8 í kunnáttu, en faöir hans lagöi allt kapp

á aÖ bæta úr því meÖ góÖri uragcngni 'ogfróðleg-

um viðræðum. MeÖal annars hafÖi hann þaun siö

að bjóöa slí^'nsömustu vinum síuum og grönnum
til borös meö ser avo opt sem hauu gat, og hneigöi

*) Skírí (sliin;) nefnast Iii!ro5 á Enolandí.
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Íi^nn ávallt borÖræí^nr peirra til einliTÖrs |jess

cfnis, scni gat lagað Iijartalag eÖa skiiníng barn-

anna. (^MeÖ þvi"', sagöi Benjarnin seinna, ^^vakti

lianii cptírtekt okkar á öllu [)ví sem var gott, rfett

og skynsamlegt , en ekki tókum viÖ neitt eptir

hvaÖ okkur var gefiÖ a§ bor^a
; jeg vandist {>á á

aÖ vera ómntvandur, og ennþá man jeg ekki nokkru

eptir matmnl Iivað á borÖ hefir veriÖ boriÖ.
'

]>egfír Benjamín var 12 vetra gamall fór mjög

að bera á líð lionum leiddist kertasteypan ; liann

vildi þií óvægur veröa sjómaíur, en \n\b viMi faÖir

Jians ekki , Iieidur einsetti s^r aÖ koma lionum

f^'rir til uÖ nema hagleik nokkurn, svo laungun

hans til sjóreröanna jrÖi ekki of mögnnÖ með aldr-

inum. Ilaun gckk smámsuman til ^'msra hagleiks-

manna, reunismiÖa, járnsmiÖa og annarra, og sýndi

syni sínuin hvörníg variÖ væri hvörs eins jÖju, til

aÖ komast eptir hvÖrju honum væri heizt fýsn á.

Sveininurn leizt einna bezt á járnsmiÖi, og af því

föÖur hans var þaÖ ekki móti skapi, var honum
komið fyrir lijá meistara einuin íil reynslu 5 eii

þegar aÖ átlí aÖ hcrÖa um skilmálana, var meist-

arinn svo heimtufrekur , aÖ ekkert varö af iieinu.

Benjamín haföi frá blautu barns beini veriÖ gefinn

fyrir aÖ lesa , og gleypt mcÖ mestu áfergju efniÖ

úr Öllum þeim bókum sein hann komst yi\r. þetta

var orsök til aÖ faöir hans um síÖir ákvarÖaÖi aÖ

liann skvidi verÖa prentari, þó annarr sonur hans

Tæri það á uiidan. Iljá þessum bróÖur sinum,

sera bjó í Eostúni , fór þá Benjann'n aÖ læra að

prenta.

f>essi >Ön álti algjörlega uÖ b'st hans og

I



geftslag. Hann c^ni n,IUar útvci^aS sfcr inargar og

gítðar bækur, og vakti margn nótt lil að fara yfir

stiinar, tiem hann niátti ckkí lialda Jeiigi. Eráðuni

fór liann að liínga til aÖ yrkja, oij gladilist liann

nijö^ [)egar lionuin var lofab aö prenta nokkur

smákva^Öi, en hann tók bráíium eptir ])\í sjáifnr,

aÖ lionuin var ekki Jagiu skáidskaparmentin. Ura

|)etta leíti kynntist hunu ví^S annan úugiúig sem

h^t Kollins, og var líka mikili bókavínnr; þeini

bar opt á inilli útúr því seni [jeir höfÖu lesið, og

einusínni bar svo viÖ aÖ þeir skildust f>rr enn

kappræÖa {ícirra var á cnda. Benjami'a tók sig [>á

111, og skrifaÖi iipp ástæÖur sínar; útaf því byrj-

iiÖu þeir aÖ skrifast á pg gekk paÖ nokkra stund.

Einusinni komst faÖir Benjamíns aö |ivf, og pókti

vænt um, en sagði syni sinum aÖ Iiaiin oröaÖi ckki

einsvel og KoIIins. ])etta hvatti Henjamín til aö

fara aÖ hugsa um aÖ vauda orÖfæri seiu mcst.

Hann tók síír kaíla úr ensku tímariti sem {)á var

prentaÖ og kallað ppectator (áhorfandinn) , setti vel

á sig cfniÖ í þessum kafla, lagÖi siÖan bókina frá

'Ser, og skrifaði efniÖ upp með svo góöu orÖfæri

sem hann haföi faung á ; síöan bar hann {jctta

fiiiman viö {)aö sem stóÖ í bókiuni, og IciÖrttti

orÖfoL'ri sitt eptir {)ví. {)essu heldt hann áfram,

{jángaötil hann var oröinn betur að ser eiui kunii-

íngi haus. Til {)essara yökuna hafði hauu einúugis

stundarkorn á morgna og kvÖld á rúmhelgu dög-

unura meðan aÖrir sváfu, því allaa daginu varð

hanu aÖ vinna í prentsmiöjunni.

Um |)clta Jeiti Jas Iinun margar bækur, og

sagðihann svo síöaa, aö margar af j)eiui hcfön fengiö

r
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lujög á sig, en eiiilvum iiefndi hann til pes!;! eina,

sem lærður maður nokkurr, er ]ií;t MeÖir (Mallier), !

i

hafÖi gjÖrt, sú bök var wm góðverk. ,,þessi bók'\

«egir liann, ,(6neri öllum liuga mínura í þaÖ horf
j

sem haiin heíir haft síðan í merkilegustu viðbur^-

um Íífdaga minna. Síðan hefi jeg ekki glaöst af

iteinu eins og þegar jeg h''ri gjört einhvörjum gott, I

og heíijeg taliÖ m^r [latS meiri söma enn sérlivað

anna^ sem raer heíir veriÖ gjört til sæmdar".

AÖra bf>k Jas Eenjnmin, sem rí;Öi öllum aÖ hafa
j

einiingis jurtir og jarÖar ávexti til viÖurværis, {>að

ráÖ fell honum vel í geÖ, og hann ásetti sfcr aÖ '

fylgja því. BröÖir hans var þá enn (íkvongaÖur, og

borÖaÖi meÖ kennslupilltum sínum lijá fólki sem

bjó þar í bænura
, einsog búlausum raönnum er

tíÖt ;
Benjaraín bauÖ lionura aÖ sjá ser sjálfur

fyrir fæÖi, cf hann fengi helrainginn af því sem
i

annars var goliliö fyrir raat handa honura, og paö

Iht hinn eptir; f^lagar liaus kÖlluÖu þetta dutlúnga, \

en hann liætti ekki fyrirtæki sínu samt. ((Af {)ví sem

bróöirrainn fekk raer'* segir hann, „gat jeg keypt .

bækur fyrir helrnínginn, og haföi auk {)es8 þau I

not af fýrirtæki mínn, aÖ jeg varÖ einn eptir í

prentsmiöjunni þegar hinir fóru aÖ borÖa
; jeg

var f)á ekki lengi ineÖ JeltmetiÖ mitt, sem ekki var I

annaÖ enn hveitibranÖs kaka og linefafylli af rús-*

ínum og svo glas af vatni, en tímann sern þá varö

eptir, {)ángaÖtil hinir korau aptur, haföi jeg til

lestrar. En af spariiejtuiiini varö jeg bæÖi næm-
;

ari og skilníngsbetrí".

1720 fór bróÖir hans aÖ stofua til dagblaÖs

útgjörÖar, og var \)á ekki nema eitt prentaÖ áÖur

í
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ölJii I&ndjnii; jiokkrir gf Tinum hans Toru gáf-"

aÖir rnonn, og scmdu {>cir stuttar ritgjörÍSir sera

]jeir lctlu prenta í blaðlnu, bæ^i til þess au5ga

j>aÖ og sjííirum sbr til skemtunar. f^essir menn

komu opt í prentsmiÖjuuH, og skemtu sfer viö aS

tala saman um [íað sem þeir höfÖu ritað, oghvörnifi:

al{?ýöu heföí falliö {jað í geö. Benjamín fíJr af

þessu íiÖ líinga til aÖ rcyna sig; hann samdi dá-

Íitla ritgjörÖ, og vandaði hana þánga^tii lionum

Íikaði víð sjáifan sig, eii honum var ekki um,

margra hluta vegna^ aÖ það yrði uppskátt hvör

samíð hefði, og því stillti hann svo til , a^ rit-

gjÖrðin fnuui^t fyrir utan prentsmiðjudyr einlivöru

morguninn. Hún var ó^nr hyrdt, og lásu vinir

Frankli'ns hana á fundi; þókti þeim hún svo vel

samin, að þeím datt ekki i' hug aÖ nefna tíl aðra

höfunda enn þá raenn , sem voru orðlagÖir fyrir

lærdóm og gáfur, og má uærri geta hvörsu glaöur

Benjnmi'n haíi orðíð þegar hann iieyrði það. Hanii

h^ldt síðan áfrara a& semja ritlínga, og láta prenta

í b\di5i bróiSur sfns^ þángat^til honum datt ekki ieng-

ur neitt nýtt í hug. Hann sagði þá einusinní frá

aíS hann væri höfundur allra þcssara rilgjÖrÖas en

bróöir hans, sem alltaf hafÖi veriÖ liarÖur viÖ hann

áÖur, batnaÖi ekki viÖ þaÖ, heldur varÖ Öllu lakari

enn fyrr. lienjamín var þver, en hinn sttSrorður,

og laust bróöur siun opt, svo faÖir þeirra varÖ tíÖum

og einatt aÖ gánga á milli og sætta þá. þetta olií

Benjami'ni mikillar áhyggju, og óskaöi liann opt a&

Itennsluár sín væru á enda; þaÖ varö líka fyrr, og

öÖruvísi enn haun vænti: bróÖir hans hafÖi látið

prenta illmæli uni fulltrúa landsins, o<^ var houuin



pessvegna meÖ ilómi baiinaS aí5 halda áfram út-

^jörð blaðs síns. Vinir haiis tóku nú þaíS ráíS fyrir

lians hönd, 8<5 láta blaðið koma út iiiulir Bcnjami'ns

nafai þuÖanaf, en af [)ví |)að þókti lítilfjörlegt aÖ

sá væri kaliaður ''kennsiuspilitur" sera stóð fjrir

því, þá var ónýttur sá ^jörningnr sera saminu

hafÖi veriÖ milii braiðranna þe^ar Bcnjamín fór

að læra, og skyidi nú kalla sem hann væri fnll-

'

numa; })ó varð hann undir niðri að játast undírnýaii

kennslnsamnrn^ V svo bróöir hans gæti haldiÖ lion-

um. f)annig liðu uokkrir mániiðir svo [jcir nrðu

ve! ásáttirj en nú varð [íeiin siMuhirorða
;
Benjamúi

hafði [)á læríngarskrá (námshrííf [?] *'sveinsbrer') sína

í höndum, en vissi að bróðir sinn mundi ekki [)ora

að sýna \)i\iín hinn nýa samuíng, og sagði houum því

upp vistinni. Seinna iöraðist hann snmt opt eptir

þessu, og játaði þaÖ liefðl verið ávirðíng síu aÖ

Iiota sfer biígiudi bróÖnr sins, en hann var jjá svo

wppvægur, aÖ hann hugsaöí ekki um annaÖ enn aÖ

frelsast frá hörkn meðfcrð lians. Ilouum var legiÖ

á liálsi af mÖrgum fyrir [)etta f^rirtæki, og til aÖ

skjóta sÍ!r undan |)ví álasi einsetli hann ser aÖ

fara frá Bostúni, en [)aÖ [)orði hann ekki að gjöra

svo á bairi, [)ví [)á miindi faðir hans liafa aptraÖ

|)VÍ, vegna [less Jiann lielt ineð eldra syui si'niiin í

pessu málí. Kollins, vinur hans, tókst á hendur

að búa nudír [)iiÖ sein [)urfti til ferÖarinuar; haiui

gpann upp æíintýrí, og fekk raeÖ því stýriraann*)

StýiíiiíaÝiur lirltli' í .sll»ura voriim sá scm nú .ilmcnnt i

flaf^ltípu niálí cr nofndur ((Slcípherra" ctn „ICnjítdnn", en

í'ormatiiu' a sináskipum. J)ann sem nn cr ncfntlur i.alýrl-

I



einn til taka viíS Bcnjamíni á sltíp sittj bælcur

lians voru allar seldar; síÖaa Yór lianii leynilega á

skíp, og aÖ 3 (iögiiin liSnum var liiuin koiuinu til

Nýu-Jórvi'kur (New-York).

N II Va r h n n n s ta d chi r í 60 ni i Í n a fjæ r 1ægÖ
hcimunað , ]jæiislaus , aÖstoÖaríaus

, kunin'uírjalaus

og peuíngalílill, 17 vetra i'iuglíugur. Eiusog nœrri

niá geta íór hanii i'yrsi aö rcyua aÖ koma ser

í'yrir Iijii preutara, en þar var ekki ncma ails einii

í bænum, og liaföi Íi'liö aö írjöra. Ilaun ásetti ser [)ví

öÖhAltla tii liræÖraborgar (IMnlaílelpirnO, þóhi'iu lægi

21 mi'ln þaÖaii; hann fekk s^r far á skútiieinni sem

llutti ferÖafólk, var hann á ferÖÍnni Í50 stundir,

gagudrcpa og uæríngariaus, ueina hann fekk roram-

grugg aÖ drckka, en komst samt ekki lengra enn til

.
Amubæar (Aniboy). |íaÖan fór hanu fótgángandi upp

meÖ Deiavari*) í mesta fv'ilviöri, til bæar þess sem

beitir Boriingsíún (Buriiugton) ; [íar líom hanu inní

luiseitt, liitti [)ar konu eina gamla, ogkeyptiaÖ henni

bríiuÖ; liouum datt þá í hug aÖ koma ser fyrír

ííjá heuui, cn í [)vi sigldi bátnr framhjá sem haun

iíikk sí;r far meÖ. f)eir sigldu upp eptir ánni

Íeugi um nóttiua, og Íeudtu seiuast í vík einui lít-

íiii-) kyiuhu [jar cld og lögöust fyrir [)artil morgnaÖi.

Dagiuii cpíir sigldn [)cir , og cigi Icngi áÖurcun

|)eir sáu líræÖraborg, er blasti viö þeim; hvavílaÖi

Frauklin [)á fyrst augum ^íir bæ þann, Iivar houum

innBuv" (Styrmaml) mætli
Jjá

knll.i „Atýrimaniisnjœli",

cinsog Veslfirðm^ar neíiia Jfiptjí formanna .iroiniannsmali";

c5ur alb oðrum kosti „undirslýi'Iniann".

) Delavar (Ddawarv) cr mo5a ciu nnkil Jmu- í landi. .
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Tar fyrirhugaður farsæll bústaíSur, og eylíf fræg^,

sem [)aðan barst út af honum um víða verÖld.

Kn hvörsu ólíkt var dstand hnns og virðíng

iiúna, þegar hann st^ fyrst á land við bæ þenn-

an , ])vi scm það var [>ar á seinustu dögum æfi

lians? — Búturinn lagði aÖ við árbakkann, og liann

ste á land húngraÖur, þreyttur og saurugnr eptir

ferðina, meÖ vasana troðna af sokkum og líirepts-

ílíkum sinum ; allt [)að scm hann átti til í peU'

fngum var einn dalur. A torginu rett lijá mættí

liitun svcini nokkrum sem bar brauÖ, og |)að fyrsta

sem hniin spiirc^i hanu að, var : livar þar byggi

bakari? svciuninn fylgbi honum þángab og hanii

beiddi um brauð fjrir nokkra skildínga. Hanii

ftkk [)ar íi brauö, og tók sitt undir hvöru hand-

Jegg, en stýfbi þaíS [)rí(5ja úr hnefa, og svonagekk

hann um strætið. [)á sá hann stúlkn standa í dyr-

um á húsí einu , og hló sú a5 lionum hvörsu

lcátlega hauu gekk; það var sú hín sama sem seinnti

varð konan lians. Ilann ráfaði í þctta siun víÖa

um stræti, og sucri si^an aplur \M\ir til bátsins,

drakk ser vatnsslurkúr ánni, gaf tvöbraubinfátækri

konu, sem var með tvö börn sín á bátnum og

ætlaöi aÖ ferÖast iengra álciÖis, síðan gekk hanu

Iircss og glaðvær upp í hæiuu aptur. Ilann fanii

þá fjölda af vciklæddn fóiki sem var aÖ fara í

kírkju, meÖal aunars kvekara'^) einn , sem vísaði

') Kvokarar (Quakcrs) cr aliricnnt nefiKlur sofnuður nnVlíurr

or hóíst á En{»;lan(lí 1650; [)alb nafn JjýðÍr „lítrandi'*

og J)ví cru J)eir nefndlr Tilríngsmcnn i I.andaskipunar-

frscöi IV, 329; cn sjálfir iicfnasl {)cir „^iuir** cður „TÍna-

- /
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líonum á gcatalierbergi. ^ar hafði haiin fataslcipti,

hjó sig svo vcl sein hann gat, og fekk aÖ víta

hi'istaö bezta prentarana [jar í bæniiin, sein het

liraðforÖ. þángaö gekk hann, en fekk ekki nenia

vinsamlegt ávarp hjá prentaranum, því Iiann liafÖi

ekkerí aÖ Játa hann gjöra ; [íó sagÖi hann honum
frá ÖÖrum prcntara [)ar í hænum, seni hfet Keimir,

Og sagÖi hann muiulí taka vi.Ö honum. Keimir var

mannjjuríi og tók viÖ honum [)egar, en hann haföi

ekki hiisrúm lianda honum heiina hjá ser, og út-

vegaÖi honuin [)ví húsnæÖi hjá manui nokkruin

8em Iiet RíÖur (ReaÖ). ]>essi maöur var faÖir

Btúlkunnar sein haföi hlegiÖ aÖ honum áÖur, og

hann komst meÖ pessu móti fyrst í kunningskap

viÖ hana*

Mágur Frankh'ns hhi Holmes, hann var stýri-

maÖur > Iiann fór eittsiun skipi sinu uppeptir

Delavari og uppaö Nýa-kastala (Newcastle), og

freiti [)ar aÖ Franklín var kominn til BræÖraborgar,

Hann sendiFranklíni bref, og sagÖi honum livörsu

foreldrar hans og vinir hörinuÖu ílótta hans, reöi

hann honum einlæglega aÖ fara heim aptur, og lof-

aÖi 8jálfnr aÖ gjÖra hvaÖ ser væri mögulegt til

þess vel yröi tekið við honum. Franklín svaraöi

því breli, og sagöi mági sínum ski'rt og skorinorÖt

orsakir þocr sem hefÖu knúið sig til aÖ fara úr

ftlafjlð", Srf hct Gyi'f^ír Foxi (Goorp; Fox) scrn var hclxtí

frumtvoÖull .safnaöar Jícssa, Of; var linnn slíosniií)ur.

Kvckarar cru tiiluvcrbt frabruf;önir ijlbruni nionnnni i

Hálium, cn hafa aUijafnt vcrlb orMagðlr í'yrlr ráðvcndnlj

og {*ó&vll(] viS nauöstadtla og lijálparjjurfa.



Bostúní, cn sagðí liornim wndirei'ns, að liann fjrir

nnngva ranni vildi ne gæti snúiÖ aptur. fíegar

'HoImes tók viÖ brfeíinn, hittist einmiöt svo á, a5

linfuðfímaÖnrinn í því fylki var viÖstaddur ; liann

liet Villijálmur Keit. HöfuÖsinaÖurinn las bríiíiÖ,

og nndraÖist livörsu Ijóslega og snillilega svo úng-

iir maÖur gat skirtfrá jní sem hoiium bjó í brjósti,

þeita er efnismaÖur", sagÖi hann> prenlarar

vorir í BræÖraborg cru ónýtír menn, en ef hann

vildi stofna ser til prentverks, hlýtur Iionum'aÖ

gánga vel , og hvað mí;r sjálfnm viÖvíkur, þá skal

jjaÖ vera mer sönn gleÖi aÖ styrkja svo efiiilegau

únglr'ng''. Svona sagÖi höfuÖsmaÖurinn, ea Frank-

Jín fretti þaÖ aldrei.

Einusinni bar svo viö, ekki mjng skömmu

eptir ])etta , aÖ liöfnÖsmaöiiriiin koTn inn í prent-

smiÖjuna, þar sem Franklín var aÖ vinnn siniií.

IJann hngsaÖi IiöfuÖsmaÖiiriiin ætlaöi aö tala viÖ

Keimir, og brá honum ekki alllítiÖ i bri'in {)egar

]iÖfuÖsmai5nrinn , sli'kur höföi'ngi
, spurÖi eptir

dreng''') sem heti Fraiiklín. llöfuösmaöurinu tal-

*) Vera rná að sumír landar niínir ckkl uni vel við a5 hín

cldri mcrkin^ sé liíUð her í stati líiniiar nýij , scm vcr

liofum \\iVih típlír Drmum \ cn lll þess cln^inn villlí.t á

J)ví, J)á skal {ícta |3css licr, að J}að scm Danlr Italla

"Dreng" ynrhöfub að' scp;ja , cr hcr ncí'nclur "svclnn" 5

"llaanílvaerUstJrenn" (liandv*,'rIís3i cn;Mir)
,

kcnnsliipIUtur j

"Svcnd" (svcinn), drcnf^ur; þarí" cinf^inn si^Idur "sveinn"

alb taka J)a5 scr tÍl dvlrdín<i;ar, því svo scf;ir i cdduholc

J)eirrí scni clpnub cr Snorra Sturhisyni: "Drcnf^ir hclla

im^w' mcnn hulaiisir, iiicöan Jiclr aíla ser fjár c'ba orztir*,

Jjcir íurdrcngir cr milli landa faraj Jjclr ltonun^sdrcnj»ir

/
j
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aÖi inikiS vingjurnlc^a viÖ haiiii, sag^i sig lijugaði

tii aÖ k^nnast betnr viÖ liann og JjunÖ lionum incö

ser út í bæ
; þar bauð Iianu honuin að drekka vía

meÖ scr á ciuum stað, og kom {)að {}á upp í tali

þcirra, aÖ haiin bauÖ Franklíni aÖ styrkja haiui

raeÖ öilu móti ef haiin viidi stofna prentve^k sjálf-

iir. Frauklín svaraÖi, aÖ s^r væri aÖ sÖunu þctta

mesta {>akkaboÖ, cn sngöist vcra Iiræddur um aÖ

föðnr sínum {íækti hanu of úugnr, og mundi því

ekki vilja leyfa {jaö. IlöfuÖsmaöuriun bauÖ houum

aÖ skrifa föÖur hans lil meÖ houum, og þaÖ staÖ-

r^Öist milli peirra, aÖ Frauklia skj'ldi ferÖast til

Bostúns, og kljá þetta mál viö fööur siun. Iluun

vaun cunjjá ura Iiri'Ö hjá Keimir, og var opt í

hoÖi IiöfuÖsmannsins, sem var liouum serlega góÖ-

ur. Seiuast í Apri'l máiinÖi 1724 ferÖaÖist hanii

til Bostúns, og haföi meÖ ser bref höfuÖsmanns-

ins; hana var þá háifan mánuö á ferÖinni. f>egar

Iianu kom nrÖu ættingjar Iians bæÖí glaÖir og

liissa, því llolracs var þá enn ekki kominn, og

eingiun vissi hvuÖ á daga Beujamius hefÖi drilið

um bnrtverutímann. FaÖir hans iet sfer vcl líka

livörnig honum hafÖi gcngiÖ, en var fastur á {)ví,

aö hann væri bæÖi of úngur og of fátækur til að

stofna prentsrniÖju fjrir sjálfan sig, {)ókti samt

likindi til , aÖ hann meÖ yÖni og sparserai kynni

smárasamau aÖ geta nælt svo, að liann yröi ekki

cr híifSínpjiim fjonn J J)eir og dríjngír cr Jjona ríliura

monnum eða bændum, .Drcn{>Ír licÍla vaslíir rncnn oi^

l^atnanfU"; og má af þvi sjá, uS drcn*;nr cr á islonzka

túngu clkLMt óvíibin'raroib.

\
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uppá aöra kominn, og sagÖi ai5 6ig mundi þá ekki

skorta aö styrkja liann, einsog föðurskyklau stæði

til. Frauklíu ior siðau heim aptur , í [jetta síuii

með Ijúfu samþykki og beztu dskum forcldra sinua,

sem auk hius áfeurnefuda loforÖs reÖu houum raörg

heiIræíSi, og leiddu hann út með sæmilegum gjöfum.

Franktín vann eptir þetta nokkra hríÖ hjá

Keimir, og fííll vel á með þeim. Keímir var glað-

l^'udur og málskrafsmaður mikíll, en ekki mikiU

jÖjumaður, og ginnúngur í sumum hlutum. {>a$

ver eitt af uppátækjum hans, aÖ hann ætlaÖi aÖ

gtofna nýan trúarflokk, og vildi aÖ Franklíu gjörÖ-

ist annarr höfuösmaöur fyrir flokkiuum. Franklíti

hafÖi einusinni lesiö bók þá sem Senófon gjöröi

um Sókrates, og fellt sig prýÖilega viö keuníngar-

aÖferö þessa nafnfræga spekíngs, h'ka meÖ mestu

álúÖ vaniÖ sig á aÖ breyta eptir honum, svoKcimlr

hMdt {jessvegna hann væri mesti snillíugur. Ilann

ætlaöi þá sjálfur aö kenna hina nýu trú, en Frauk-

líu átti aö flækja raótmælendur meÖ spuruíugum.

}>aÖ var eiukum tvenut sem Keimir ætlaÖi aÖ leggja

ríkt á um viö flokk sinn: anuaÖvaraÖ lialda heil-

agt iaugardag hvörn, eiusog Mósis lögmál býÖur,

en aunaÖ aÖ Idta ser va\a skegg og aldrei raka.

I^etta þókti Franklúii of Íiut, og víldí hanu skyldi

hanua alla kjötneyzlu, \ivi haiiu vildi reyna Keimir

að gamul snui, af því ]iaun víssi ]iaun var mesti

sælkcri og matmaöur. Loksius l^tKeÍmir undan,

og kom þeim saman aÖ rej'na þetta fjrst uokkra

hríö *, gekk þaö svo Iií;rumbil tvo máuuÖi aÖKeimir

át ekki kjöt, en ílauugun hans vóx dag frá degi.

Seinast var öii guörækuiu á euda, hana lángaÖi
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til Icjötkailannii i Egiptalandi , og \H steikja gn's

hunda ser; liafði hanu bobib Franklíni og nokkr-

um öÖrura tii borÖs meÖ ser í sama sinn , en

Bteikin kom ofsnemma fram , svo Keimir gat ekki

staöist freistínguna — haun var búinu mcíS grís-

inn {)egar boðsmenn komu*

Mest gleÖi var Franklíni aÖ umgengni nokk-

urra únglinga, sem ^ einsog hann, voru sólguir i

að Jesa bækur. Sunnudagnrinn var þeim ekki éin-

iingis h'kamshvíldardagur , hcldnr einnig dagur til

sálarlífgunar, f>eir voru \)á vanir að gánga saman

við árkorn eitt, sem rennuír í Delavar) hafðí ein-

hvör þeirra bók meÖ ser, og var lesinu úr henui

kafli, og sí^an rædt ura það sem lesiÖ var. Stund-

um tóku þeir sig saman um að scmja ritlínga iim

eitthvört tiítekiö efni, og voru þá ritlíngar þessir

lesnir á næsta fundi ; faun þá hvör að hjá Ö^Srum

sem hann haf&i bezt vít á» þessara sunnudags-

tíraa niinntist Franklín jafnan raeÖ mestu gleöi.

Ilöfuðsraaðurínn var alltjafnt eins gó(3ur við

Franklín, og hafM hann opt í boÖi sínu. Einu-

sinni sagðist hann fastrábinn í aÖ vilja bafa góöaii

prentara í bænum, bauÖ Franklíní aö lána bonnm
þaÖ sera haun þ;yrfti til prentsmiÖjustofns

,
og

\H hann skrifa upp öll áhöld þau sem hafa þjrfti.

þegar Franklín sýndi honum það, spuröi hann

livört ekki muudi vera bezt fyrir hann að feröast

sjálfur til Englands, til aÖ kaupa áböldin, og koma

ser í kunníugskap viÖ þá menn, sem hann síÖar

gæti keypt viÖ. Franklín ftillst á þetta, og tók

ser, ab ráÖum liöfuösmannsius, far meÖ skipí einu

ficm fór á tiitekuu tímabili milli Luudúnar og liræör-
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aborgar, og rar þá eingin önnur regluleg BltipaferíS

J)ar á milli. Skip þetta var brátSum ferí3búið, og

fór Fraukiúi nokkrumsinnum til Iiöfuðsmannsius,

^sækja raeðmælisbref þau sem hann Iiafði Iofa$

aÖ senda með hoiium til Englands, en hÖfuSsmaÖ-

ur sendi þá i hvört skipti skrifara sinn á móti

honum, og beiddí hann að hafa þolinmæði, {)v{

hann hef5i svo margt áriðandi f^rir stafui, seni

hann yrÖi að Ijúka af fjrst. }>annig JciÖ tíminn

og skipiÖ átti aÖ fara af staÖ
; þá var Frauklíni

sagt að honum væri dhætt aÖ fara
,

því brefiÖ

sk^Idi veröa sendt seinna, meÖ öÖru sem ætti aÖ

fara til NorÖurálfunnar. Einn af uudirtillum höf-

UÖsmannsíns kom líka út á skip , og sagÖi [)á, aö

^
bref þau scm Frauklíu ætti aÖ bera væru eílaust

í poka meÖ öÖrum fleirum, og væri houum hægt

aÖ kanna [jaÖ áötir cun hann kæmi til Eng'ands.

A ferðiuui bar ekkert markverÖt til tíöinda.

FerÖin gekk greiÖt, og má nærri [)ví geta, aÖ eins

cptirtektasamur únglíngur og Franklin var, muni

ckki hafa siglt ^'fir hiö raikla aÖalhaf, án |)ess að

taka eptir mörgum störmerkjum náttúrunnar, því

Iieldur sem hann hafði ekki reriÖ á útsjó fyrri

euu þá. Amcöal þeirra sem fluttir voru kynntist

Frankli'n viÖ raarga væna raenn, einkum. tók hann

tryggri vináttu við kvekara nokkurn sem het Den-

amur (Denham)
, og híílzt sú vinátta meðan jjcir

liföu báöir. þegar [)eir voru komnir nálægtEng-

lands ströndum leyfði stýrimaöur Frankh'ni aÖ leita

í br^fura höfuÖsmannsins, og tók hanu fáeiu af

|ieim í sínar vÖrzlur, ef [>ví [jau voru tii bóka-

kaupmauna, svo liauu efuöist ekki um aÖ sfn væri
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getiÖ í þcim. I Desember mánuði 1*724 sigldl

skipi5 upp í Tcmsá iipp tii Lundúnaborgar.

|)aÖ sem Franklín tók sfer fyrst fyrir hendur

í borginni, var a& koina af ser brfefunum, og brá

honum ekki lítiÖ í brún, þegar hann heyrÖi að þar

væri ekki minnst á sig manusius máli. Ilann stó5

nú í öÖru sinni ráÖalaus , eínmana í ókendum

8tórsta5, án þcss að vita hvört hann œtti aÖ snúa

ser. I þessari iianÖsyn sagöi hniin Denami hvörnig

ástadt væri fyrir sðr, og hann kenndí honum að

])ekkja höfuðsmnniunn be!ur cnn áöur. "Höfuðs-

maðurinn er dáiidisvænii maður", sagöi Denamur,

"og skynsemdar raaður, en hann á h'tiÖ aílögu,

lofar fjcssvegna miklu, og meiru enn baiin gæti

endt [jó hann væri ckki cins liirðulaus eins og

hann er; þaö er því varla neinn sem tnnr honura

til iiokkurs lilutar, og |m) hann heföi skrifaÖ raeÖ-

mæiisbref meÖ þer þá heföu þau ekki oröiÖ þer

aÖ neinu liÖi^\ Denamur baÖ hann aÖ láta samt

sem áÖnr ekki hugfallast, hcldur leita scr aÖ vist,

og, bera sig aÖ læra eitthvaÖ í Lnndúnum, því

hann mnndi hafa gagn af því scinna, þegar hann

yvÖi sjálfs síns og cignaÖist prentsraiÖju yfir í Vest-

urálfu. Franklín tók það ráð
, og var svo hepp-

inn að komast í vist
.
hjá efnuÖum prentara sera

litít Palmir. |)ar var hann eitt ár, og var yÖju-

saranr vel, en eyddi þó ölln gagni sinu til skemt-

ana og glcÖileika. Hann saindi um þcnnan ti'ina

Titkorn ((Um frelsi og ófrclsi, glcöi og sorg" sein

hann sagÖi betur heföi veriö óprentað. Vegna

þess fíikk þó Palmir meiri inæíur ,á honum
, og

haun kynníist þá líka við ekki allfáa vitsiniöi
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bókakaupracnn, og kom bókasaTn þeirra Iionnm í

xniklar þaríir. riaim fór nú aÖ leggja upp af {)ví

sem lioiuun bættist, og þcgar lioiuim baiiðst færi

á a6 fá rífkuÖ laun síu fór hauu frá Palmi, oí^

til annars heldri preutara, scm Vöttur (Watts) hct,

Og var hjá Iiouum meÖan Iiaun ílvaldi í Lundtiii-

' um. f)egar hanu kom þángaÖ vildi hauu heldur

prenta cnn hlaÖa*), af því hann þurfti hreifíugar

viÖ. riaun drakk aldrci anuaÖ euu vatn, í staÖ

Jess aÖ lagsraeun haus drukku ótæpt öl, cn |)Cgar

þeir sáu aÖ hann gat borið tvær stórar letur-

settar breiöur upp og ofan stiga , undruÖust

þcir aÖ ^(Vatnskallinn vestræni", sera þeir nefudu

hann, vœri sterkari enn I)eir, sem drukku hvo

áfengt öl. þeir hcldu, aö til kraptaviunu {íyrfti

Iraptaöl, en Frankl/u var öÖrii vanur, og þóktist

auk þess véra sauufær^ur um, aÖ öliÖ væri eptir

því kraptagott sem mikiÖ af korni væri haft

tii þess^ haun reikuaöi, aÖ maÖur fcugi mcira aíl

af tvískildíngsbrauöi enn af potti öls, auk {)csa

a8 brauÖiÖ var miklu ódýrara. AÖ uokkrum vík-

um liÖnum fór haun fjrir bónastaÖ Yattar frá

prentuuinui til aÖ hlaÖa; {)cir scm voru lagsmenn

haus í J)ví verki hcimtuÖu aÖ honum nokkra pen-

ínga til aÖ hýrga sig fyrir, fegar liana kom íyrst

{ þeirra fclag, enFranklíni þókti þaö ósauugjarnt,

þar hann hefÖi goldiö áÖur, þegar hann bjrjaöi

*) fcUa orti cr htr haft fyrír Vih danslía (,al sECtti.i",
J). c.

at) raÖa lcU'jnn i línur a LrcjSunurn eða lilobiinum

(Fornicr); vera niá ab sumlr kunni liclur \ib ov'b þaÖ

«cra haft licfir veríð: ,(aö sclja"*
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að prenta. Ilúsbóadinn var á hans málí, og bann-

aÖi honura jafnvel aS gefa nokknð, ^^cn jeg gjörÖi

þaÖ samt", segirFranklín, tjíví jeg var [)á þegar orð-

iiin sannfærÖiir nm, aÖ {jaÖ er heimska aÖ vilja koma

ser illa viÖ þá sem maSur á daglcga saman vi5

aÖ sælda. Nú fór jeg líka smárasaman aÖ ráöa

iiokkvu meÖal felaga miiuia. Mörgu var umbreytt,

eöa hagaÖ ööruvísi í vinnnnni, eptir því sem

jcg gaf ráö til. Margir fylgdu Ii'ka raínu dæmi,

aÖ borÖa hafragraut fyrir öl, brauÖ og ost; J>aS

þýngdi budduna en letti höfnðiö". JlúsbÖndan-

um [jókti vænst um hvÖrsu Franklín var yÖinn,

Jjví hann vann eins á mánudögunura og endrar-

nær*), og hvörsu hann var Hmitr aö hlaÖa; hana

galdt honum {jví raeira kaup enn öÖrura, Frank-

iín reÖi ser [>á bústaÖ lijá kaupmannsckkju gam-

nlli, skamt frá prentsmiöjunni
, og fekk [jað fyrir

lítiö, ])vi hún hafÖi afspurn af skaplyndi hans og

siöferöi. Kona þessi haföi á ýngri árum veriö
>

meÖ mörgura tignum niönnum, og kunni frá mörgu

aÖ segja sem viÖ haföi boriö um næstu 50 ár á

uudan, Ilún pjáöist af ílugkveisu (Gigt)
,
og gat

ekki stigiÖ út fyrir [)repskjöld á húsi sínuj hana

lángaöi þessvegna opt tii aö hafa einhvörn aö tala

viö, og Franklín lángaÖi ekki síöur til aÖ vera hjá

henni, því hún var fróÖ mjög, Ilann kom æfin-

lcga heim í,réttan tíraa, og var aldrei í neinu

henni ntJ húsbúendum til trafala eÖa ónæÖis; kom
þetta honum svo í mjúkinn hjá hinui gömlu konu,

t

*) ^íxh cr \iSa siSur aS láta kcnnsluiiiUta og ilrcngl cí{>a

' bvild á inánutJiigum,

2*
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a5 hiín viUIi fyrir hvörii jnuii hahla honum, og

|>egar hún ílntti si^, bauö hún honnm vist hjá sur

fyrir cnn minna enn hann hafði á5ur goldiÖ.

Svoiia. hcppínn var hanu alltaf mc6an hann var í

Lundúnnm , að bæöi ftkk hann ódýrt húsnæÖi,

og h'ka hlotnnÖust honnm skemtilcg heimili , Jiar

sem hann bæÖi gat nnmið margt, og eingiun trn-

biaði hann þegar hann vildi lcsa, en þaÖ var kær-

asta vinna hans þegar hann átti hvi'id.

I prentsmiÖju Yattar kynnlist Franklín viiS

efnilegan únglíng sem het Væget (Wygate), hann

var af góÖum ættum og ágætlega nppalínn^ Frank-

h'n kenndi honum og nokkrum öörum vinum síu-

um snnd, [>ví hann var syndur seni selurj en

hann hafÖi líka hugsat^ um sundlistina , cinsog

annaS sem hann gjör&i, gat þessvegna kennt [jeim

á yfri5 stuttum tima. |)cir komu honnm i knnn-

íngskap viö ymsa væna merin sem bjuggn í her-

aði nálægt borginni. Einnsinni fórn [)eir allir

út á báti til skemtunar, og sagöi j)á Væget hin-

um frá hvílíkur afbragÖs suudmaÖur Franklín væri;

þeir beiddu hann \)\í innilega a5 sýna list s/na,

og fór hann á suud og syndti lángan veg, lek

'

h'ka margt bæ^í uppi og í kaíi, sem vakti undran

Jieirra cr á sáu.

|>ví lengur sem Franklin og Vœgct voru

gaman, því meir óx vinátta þeirraj Væget bauö

honum einusinui aö feröast mcÖ str nm NorÖur-

álfuna, en Denamur reði honum frá því, og bauö

honum undireins annaö sem betur átti viö liann:

hann kvaöst hafa í hyggjn aö byggja vörubnö í

Bræðraborg, og baiiÖ Franklíni aö vcra þar um-
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íj(MiariTia<5nr með scr, os; liafa svo míkið kaup aÖ

liíinii gæti or&ið sjáirs «íiis að fáiim áriim liöiium.

Franklúi tók þessu me5 gleðí, og bjó sig skyndi-

lega tii ferðar. ]jegar bniÖ var aÖ kaupa alla vör-

iina, búa um og hlaiSa í skipinu, komu F.rankli'ni

boÖ frá tignum maiini iiokkrum sem het Villijálraur

Væiitlhamur (Wyndham), að haiiu vildi eiga tal

við haun. Franklín brá við skjótt og fór til fundar

við Vændbam, en hana vildi honnm það, hanii

ba6 hann a5 kcnna sonum sínum sund, og bau5

hoiium raikil keiinslulaun. Ilaiui átti tvo sonu,

og áttu þeir bráÖum aÖ fara utnn, en hann vildí

])eir kynnu sund áfiur; haföi haniT heyrt aÖ

Frankli'a væri ágætur sundmaöur, og heföi kennt

Vægeti [já list á skömmum tímn. |>essu boÖi varð

Franklín að neíta, {jvf haun var aÖ Öllu ferðbúiun^

eu atvinna óviss eptirleiÖis ef hann hefði dvali5

lení^ur á Englandi. (J>!iÖ kom mhv ])6 á þá trú",

sci^ir hiinii, (,að mhr mundi hafa oríSið ríkuglegut

iilviiiniivegur að stofna stindskóla á Eiiglandi, og

líklegt er að jeg hcí'öi dvaiíst töluveröt leiigur

jiar á laiidí, ef iner hefði^ koniiÖ [)etta boð fyrri,

Mörgum ánim seiiina átti jeg viÖskipti við annau

tíou Víxíudhrtms, sein vovu annurrar teguudar og

uierkilejjri ; hanu var þá orÖiun greifi yíir Egre-

monti'\

Nálægt miösumri (í Júlí) 1720, einn fagrau

veÖiirdfig, lctti skipiÖ atkerutri við Grafareuda

(Qravesand) og sigldi leiÖar siunar út Englands

fiund (Ermarsuud. Kanal). |>eir höfðu hæg veÖur

jafnan, og stuudum byrleysu. Síðla um haustið

(4 Okt.) fcngu \mv vitu af laudi í Vesturálfu, þaö

i



var titli'ngur, sem var orðinii [jreyltur á flugi, og

séttist á mastur [)eirra til aÖ livíla sig. Fjórura

dögum seinna sá íyrst tíl lands, og daginu eptir

sigldu {)eir uppeptir Delavari í dýrÖlegasta veíSri

;

voru þá allir mjög glaðir, og landsíolluö fagnaÖi

peim á báÖum löudum.

Eptir aÖ {)eir voru komnir til Bræ&raborgar

Ibi Dcnamur fl;ytja vöru sína af skipí. Franklíu

lagði allt kapp a að nema það sem þurfti til kaup-

mannsskaparíns. Denamur og hana mötuðust^

sváfu og unnii saman , og fell sem bezt á raeÖ

þeim í Öllu, en tveím mdnuðum líÖnum töku

f)eir baÖir sótt mikla. Franklín varÖ svo gagn-

tekiiin, aÖ einginn ætlaÖiJionum liT, og .^jáJfur var

hann svo vonlaus uni líf sitt, og haf^i biiist svo

vissulega við dauöa, aÖ liann varð hálfvegis öá-

nægður þegar hann fann til apturbata. Denamur

átti liiuga legu, og audaðist síðan. Ilaun eptirl^t

síir ekki annaÖ cnn lítið citt af peníngum, og [)aÖ

ánafnaði liann Frauklíni viui síuum.

Frankli'n var nú erin einusinni öldúngis ein-

mana í vcröldínni, og harði aungan atvinnuveg.

Keimir bauð honum þá til sín aptur, og lofaöi

honum góöu kaupi, ef hann tæki viÖ allri stjóru

á preutsmiöjunni. Franklin [jáöi {>aö, [jó hann

heyrÖi aÖ illt orÖ la^gi á Keimi, og færi heldur

vesnandi ; hann tök líka bráÖum eptir því , að

Keimir ætlaÖi ser einúngis aÖ láta þjónustumenu

sína nema af honura {)aÖ sem hanu kunni betur

enn {jeir til prentnnarJistar, og sleppa honnm
svo. {>egar Franklui tók viÖ ráÖsmennskunni var

allt komiö á n'nguireiö^ eu {)jónustumennirair
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kiiniiiithilniisír og viljalausir; \)6 tók liann til vcrka

nieð góÖu geði ,
og koni Öllu 1jrá(5uni í gott Iiorf

uicð alorku og skÖniugskap. Jafuframt þeðsu

kyuntist liann viÖ niarga mcrkismeun í bænura,

og uudi rétlvcl hag si'uum aÖ ÖIIu leiti, neraa a$

liauu var i skuldum við eiun af viuum sínura, seoi

lengi liafði Íiðið haiin.

Um þessar muudir stofnaÖi Franklín, og ekki

alMair vinir haus, ffclag uokkurt sem {jeir kÖIluÖu

sameiuíuguna (Júnta), oghéldu þeir fuuil á hvörju

fösludjigskvÖIdÍ. Forseti átti að segja fyrir hvörsu

allt ftkyldi framfara á fundum. Að leita sann-

Jeikans var ffelagsins æzti tilgángur; ()ar mátti eiug-

iiin beita cguíngarj^rÖum viÖ auuanné keppní, ogút-

líUuin varÖaÖi ef nokkiirr hafÖi voud orÖ ávörum;

íjórnmsiuuum á ári skyldi hvörr félagi skrásetja

eiUhvaÖ þaö el'ni sem houum virÖtist helzt vi^ sitt

hæíi; á hvörjuin fuiidi var fjrst spurt, hvört fé-

Jagár hefÖu allir á þeim dcgi lesiÖ spurniugar fé-

Jtigsins, og hvÖrt ])eir heföu uokkurt eyriudi aíS

ilytja félagiuu sainkvæint {)eim. Spiirníugar þessar

voru 24, og vorn [)cssa;' eiuna helsstar: „HefirÖu

tekiÖ eptir nokkru , sera öllu félaginu sé fýsilcgt

að vita, i iioklíurri bók sem {)ú Iieíir lesiÖ nýlega?

IleíirÖu uýlega hcyrt, aÖ nokkurr hóndi eÖa kaup-

staöanntiöiir haíi hætt hag sinu; og hvörnig heiir

hann fariö aö {)vf? Veiztu uokkurn landa vorra

hafa nýlcga aöhaist nokkuÖ þaÖ, sem sé iofsverÖt

og gott dæmi til eptirhrcitni , eða nokkuö illt,

scm allir ættu að varast? Hefir {)ér hugsast nokk-

UÖ sem félagiÖ gæti gjört, og sera mætti verÖa

mauukyuiuu j'firhöfuÖ, ftísturjörÖu vorri eÖa ein-



24
r

stökum niannum lií^iV |)ekkír pú nokknrn frum-

býlínií, sem ætti skiliö að íelagið styrkti Iiann?

UefirÖu nýle^^a Iiejrt nokkurn vænan niíinn líjstíiöíín,

og hvörnig heíirÖn tekiÖ malstaÖ hans? TlefirÖu

{íegiÖ veigjörnínga nýlega af nnkkrum manni, sem

ekki er hhr viÖstaddur, og hvörja? MeÖ hvörju

getur ftíiagið orÖiÖ {)er aö liÖi?" |>etta ftlag

helzt viö lengur enn 50 ár; GóÖgirni sú og vel-

vild sem þar var drottnandi teingdi fast vináttU'

hand milli allra raeÖlima [)ess. |)a& kenndi margt

út frá sísr sem var [jarfiegt og gott. Ffelagar sjálfir

vöndust á aÖ lesa raeÖ alh>glí, af [íví [)eir nrÖu

öÖ skira frá [ní sem |jeir IiöfÖu lesið , á ftílags-

fundi, en ritlíngar |^eir sem {)eir áttu aö semja

vÖndu f>á á aÖ þcnkja skipulegar, og hera mein-

íngar sínar skílmerkílegar fram, Margar [jarílegar

uppástúngur komti |)aÖan í fyrstu , og báru siÖau

góÖan ávöxt, FelagiÖ varÖ auk J)es8 Franklíni

sjálfnm mesta stoÖ, [íegar hann för aÖ búa, en

síðar varÖ [jað honum t iíthvört hiö bezta verkfæri

til aÖ koma mörgu til leiöar [)jóöinni lil n^'tsemda.

|íaÖ var ráÖÍð í upphafi, að einginn skjldi vita af

felagi þessu, bæði af því felagar sjálfir helzt vildu

gjöra gott svo lítið bæri á, og til að komast hjá

peim sem þeir ekki gátu neitað nm aÖ veita við-

tÖkn í felagið , en [)eir vildu [)ó helzt vera lausir

við, F^Iagslima talan var ákvörönÖ aÖ vera skyldi

12 manns, en bráÖum urÖu margir svo elskir aÖ

felaginu, að þeir vildn koma vinum sinnm inuí

það líka; það vildi Franklín anngunvegin, og atakk

nppá aÖ hvör raeÖlimur skyldi stofna nýtt felag;

tókst sumura það ekki, en sumura tókst [)að svo
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vel, a5 {)eirra felöí^ urfcu hinu elzta til mestu ,

gieöi og aÖstoÖar bæöi nær og Ijær.

Til þessa hafÖi Frauklía unaÖ scr vcl hjá

Kcimi , eii eptir [ní sem Keimir [xiktist sjdJf-

byrgari, eptir f)ví fór liauu aíS ilraga af kaupi

Franklíus, og stundum beitti hann liúsbóndaríitt-

^ inum* Einusinni varÖ þeim sunduroröa útúr litlu

efni, og fór Keimir þá aÖ beita meinyrÖum. ]5ar

jókst orö af orÖi, en svo lauk aö Franklín kvaddi

hann aÖ fuliu og öUu. Einu af [)jónustumönnum

Keimis flutti faung Franklíns þaöan og í annaÖ

hús, [)ar sem hann haföi tekiö shv bústaö; {jaÖ var

iinglíngur nokkurr sem MardaÖur (Meredith) het,

gáfaÖur pilltur og raikill bókaviuur; en {^aÖ var

galli á lionum sá, aö houum þóktí góöur sopinn.

Hann liafÖi miklar mœtur d Franklíni, og beiddi

hann fyrir alla muni aÖ fara ekki úr bænum, held-

ur vera kyrr, og efna ser sjálfur til preutsmiöju;

hann sagÖi aÖ Keimir kæmist bráöum á kul^n, og

þá væri ekki ncma einn prentari eptir. Frank-

lín kvaÖst vcra suauÖur raaÖur; hann kvaÖst skyldi

biöja föÖur siun aÖ rciöa fram peuiuga sem þjrfti,

og síÖan skyldi Fraiiklín stýra prcutsraiÖjunui, cu

ábatauum skyldu [jcir skipta railli síu. j)etta varö

Jíka framgengt; faöir IMardaÖar treysti Frankiíni

vel, og vonaöi líka aö haun rauudi gela ráöiö því

viö son siun aÖ hauu hætti ofdrykkju; hann var

Jjví viijugur til aö reiÖa fram þaö sem þurfti, og

var það *fastráÖiÖ aÖ Franklm skyldi skrifa til

Lundúnar eptir áhöldum,

Fára dögum seiuua fckk Frankli'ii brcf frá

Keimi, var þaö nijög auömjúklegt, og ^baÖ Keimir
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IiitíM) aÖ a^lcyma öllu scm orðið var, og liverfa aptur

til síii. Kn jjiií) bar til [jess, aÖ Keiniir liafÖi veriS

I)e&inEi a<5 prcnta býsiia mikiÖ af seðluin lumda

f)tki iiokkru þar iiánc), en gat það ekki nema

mcÖ síyrk Franklwis. }3etta vissi Franklín sjálfur,

eii hann lijálpaÖí hoiium sanit; fóru þeir báÖir

{:aii>t til Eorlingtúns, og prentuÖu seÖIana svo Öll-

'«m líkaÖi vcl. Fraaklín liaí'Öi sjáli'ur {)aÖ gott af

ferÖinni, aÖ fulitrúarnir í nágrennisfjlkinu tóku

cplír aÖ liaun var ráÖvandur og duglegur inaÖur

osr vel aÖ ser, og ietn I^cir [)aÖ ásannast seinnn.

])»unig varÖ Iionum aÖ |)ví, sem opt ber viÖ, aÖ

Jaiin (lygÖarinnar koma ávallt fram, og s^r opt

meiijar þess jafnvel á Iiögum inanna her á jörÖu.

Eptir aö |)eir vorii komnir heim til UræÖra-

líorgar koimi prentsniíöju áhöídin frá Lundúiiiim.

Franklíii og MardaÖiir fóru þá frá Kcimi
, og

leigÖu ser hús viö lorgiÖ. llelniingiiin iif húsiiiu

Iivíí;Öu þeír glersrniÖ einum
,

og fengu f^rir þaÖ

inat sinn í öll niál. Oöar enn {)cir vorn búnir

nö koma smiÖjnniii í lag, kom einn af vinufn {jeirra

ineÖ mann ofan úr hcraÖí, sem Iial'öi spurt aÖ

prentara. f)auii mann prcntaÖi Franklin fyrir

fyrstan, .,og nier [)ókti" segir hann, .^eins vænt

uin þaÖ sem hann galdt mer , sem ekki var

iiema fáir dalir, einsog um margfaldt meiri pen-

íiiga seinua. Jeg man lengi eptir hvörsu vænt mfer

pókti um vin rainn fyrir tilvi'san lians, og sú endur-

minníng hcfir gjört raig fúsan lil aÖstoöar frumbýl-

i'ngum". FelagiÖ, sem áÖur var umgetiÖ, varÖ lionum

nú aÖ mesta liöi, I>ví nieölirair {)ess. kostuÖu kapps

um aÖ úlvega huuum allt hvuö gálu til pvcut-

I



unar. pá prentaÖi hann sögn Kvekaraflokksíns , í

Iveg^ja blaÖa broli ; tók hann {)ií íyriv sig aÖ hlaða

letri til licillar arkar á dag, og varÖ \t\'i opt aÖ

sitja viÖ framnndir miÖnætti , en hann var svo

fastur viÖ oethinarverk sitt, aÖ einusinni, {)egar

brotnaÖi hjá honurn hlaÖ, svo tvær blaÖsíÖur duttu

niÖur, fór hann samt ekki aÖ liátta fyrrenn hanu

var búinn aÖ bæta þaÖ. |>etta gjörÖi hanu af

ásettu ráÖi, {)ví hann vissi }ivörsu mjög þaÖ mundi

. afla ser orÖstýrs; {)aÖ varÖ líka orÖ aÖ sönnu.

Nágrannar hans tóku eptir hegöun hans, og sögÖu

öörum frá; og einusinni, þegar tilrædt varÖ um
])aÖ í gildaskála (Klub) kaupraanna, aö nýa prent-

sraiöjan mundi ekkí reisa rönd viÖ líinum eldri,

J)á svaraÖi einn: j^aÖ vísu muu þaÖ reisa rÖnd viÖ

Jjeim, því Frankli'ii [jessi cr svo yöinu aÖ jeg lieíi

aldrei vitaÖ dæmi til slíks> þegar jeg geng frá

gildaskála vorum á kvöldin þá situr hann viÖ, og

á morgnana er hann á fótum á undan öUum
grönnum sínura'*. |)etta pókti þeim sem hcyrÖu

svo mikils um verÖt, aÖ einn [jeirra bauÖ Frank-

Inu skömrau scinna styrk til aÖ stofna söIubúÖ

meS skriíTæri (Skrivematerialicr) , en hann þorÖi

ekki aÖ ráÖast í paÖ aÖ svo búnu.

þaÖ var ásetníngur Fraiikh'ns, aÖ koma áru

sinni svo fyrir borö , aÖ Iiann gæti gjört út blaÖ

nokkurt, og var hann svo einlægur, aÖ hann sagöí

manni nokkrum frá [)ví scm leitaöi ser vistar hja

honum, en sá sagöi öðrum, og seinast frctti Keimir

það. Kcimir var ekki seinn til, og boÖaöi mönn-

«m aÖ hann ætlaöi aö heíja blaö, en Franklíu

var ckki eins íljótur tii, {)ví hann þurfti aÖ búa



2S

s»g uiulir; eii til f>ess aí5 Keímir {x* elclíi Iierði

allán tíígur, slíopa&íst liaim að fyrirtæki hans i

bfaði líraÖforðs, sem {)á kom eitt út i líraeðra-

borg, vann {jaí> á, aÖ mjög iMir ^jörÖust kaiip-

endur aÖ Keimis biaÖi, en biÖu Franklíns. Keímir

hóf samt blaÖíÖ jjó hann hefÖi fáa kaiipendur, eii

varla voru 3 inánuÖir liÖiiir {ícgar hann bauÖ Frank-

Imií eignarrett jjesa fyrir lítilræ^i. Keimir skemdi

þaraöauki alla velferÖ síua meÖ mÖrgu öiSru bráÖ-

raÖi, svo hann varÖ Öreigi, en liinn prentarinn

(liraöforÖ) var auÖugur niaöur, og let prenta {jað

sem vant var en ekki meira. Frauklíii lióf nú

blaÖ sitt
, og leit {jað miklu öÖruvisi út enii

mcnn vorn vanir {jar, {)ví hæÖi var pappírinn betri

og prentiÖ ásjálegra. Einusiuni let l/aukiíii

preuta {)ar grein um sundur{)ykkju iiokkra, sem var

inilli höfnÖsmannsins og fulttrúanna; eptir þeirri

grein tóku niargir ^heldri meun, og ræddu >opt um
blaÖiÖ og höfund {jcss, en {)ar af leiddi, aÖ innaii

fárra vikna keyptu þeir allir blaÖiÖ. AÖrir f^lgdti

]>eirra dæmi, og {)annig óx tala kaupendauna óönm.

I3raÖfor5 prentaÖI þó nú eiusog áönr allt {)aÖ

sem víÖkom stjórnarmálcfuum ; en einusinni varÖ

' ávarp (Adresse) fulltrúauna til hÖfuÖsmaunsius svo

rángt og illa prentaö hjá honum , aö þeir reidd-

ust, og seudu Frankh'ni {)aö til {jess {)aÖ yrÖi

rett og fallcga prentaÖ. Mismunurinn var augljós,

og nokkrir vinir Frankli'na komu {)ví til lciöar

útaf {)essu, aÖ honum var faliö aÖ preuta allnr

anglýsíiigar {jaÖnnal', og annaÖ sem snerti al{)jóöleg

ináleriii.

Ein {)essar nutndir koin einii lilulur fyrir
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Franklín, sem IiefSi getað or8i5 honum a5 skaða

cf liaiin heí'ði ekki varað sig. MardaÖur hinii

eldri var í skuld við kaupmann eiun ura nokkur

huudruð dala, sem kaupmaöur liaföigreidt til stofu-

unar prentsrniðjunui, en uú gat ekki MardaÖur goIdi5

skuldina, 0»; kaupmanuiuum leiddist aÖ bíÖa. Frauk-

li'u gekk aÖ sönuu í vcÖ fyrir hÖud 3IardaÖar, eu

hann sá, aö ef hvörugur gæti goldiö á r&ttum

gjalddaga muudí verða geugiÖ aÖ sí;r raeÖ oddi

cgöi «0 \scri öli velferÖ sín á enda. I [)ess-

um kröggum komst liaun aÖ raun um, livörsu gott

er aÖ hafa áunniÖ st^r traust annarra manua: [)á

komn tveir af vinum hans, svo hvörngur vissi af

öÖrum, og buÖu honum þaÖ sem haun |)yrfti viÖ

til aÖ leysa til sín preutsraiÖjuua ; þeir vildu

ekkí láta hann eíga Jeugur neitt aÖ sælda viö

Mardaö, af {)ví haun var svo opt aÖ spilura á ill-

ræmdum stöÖum, og sást drukkiun á strætura.

Frankli'n þakkaÖi [)eim raikilcga [jetta vináttumerkí,

eu kvaÖst ciga [)eim feÖgum svo margt gott aÖ

iauna, aö síir íindist [)aÖ (Jhreinlegt uö skiljast við

[já, nieÖan [)eir heldu JoforÖ sín, [)(S liann vissi aö

[leir í rauninni skeradu fyrir ser ; en ef felag

slituaöi á aunaÖ borÖ, kvaÖst hann gjarnan [jiggja

vilja boöib. Nokkru seiuua spurÖi iiann Mardaö

felaga sinn, hvört hann h^Idi ckki aÖ föÖur hans

þækti miöur, aÖ hafa varið peníngum sínum til

prentsmiöjunnar ; haun kynni kannske nÖ vilja

lata sou sinn njóta ávaxtarins, en ekki aÖra vauda-

lausa; ef svo væri beiddist liaun aÖ hejra sann-

leikanu, og kvabst þá vilja sleppa þcssu sem [)eír

hcföu stofnað samau og b^ija sjálfur á ný.



.jNei'*, svaraSi Mardaðnr , («fai5ir minn á í sanii-

leika ekki fyrir skuldian si'num, og raer er ami

Tnikill aS vera lionum til {)ýngsla. Jcg sí; líka aÖ

jeg verÖ æíinlega óuýtur preutari; jcg var uppal-

inn við sveitabúskap, og var lieimska mín að

yfirgera liann; en nii reisa margir landar mínir

bú og nema löud í NyrÖri- KariWi'uu
, og þar eru

jarÖir falar við litlu verÖi; fjángaÖ fýsir mig a5

fara, og taka til híunar fornu >'Öju miunar. Ef

þú þessvegna villt ^jalda skuld okkra feÖga , og

mer þaraÖauki nokkur Iiundruð dala, þá vii jeg

sHta felagskap okkarn og fá þer allt í hendur^'.

|)etta þííöi Frankli'n gjarnan, og galdt honum þaö

sem hann kvaÖ á ; fór Mardaður síÖau leiðar sinnar.

AriÖ eptir fekk Franklín brcf frá honum. , og

6kýrÖi liann þar greiuilega frá loptslagi, iandskost-

um og bi'iskaparháttum í heraÖi síuu, því þar bar

haun gott skyubragö á , og prentaÖi Frauklíii

skýrslu þá í blaÖi síuu ; líkaÖi Öllum þaÖ sera

hezt, því þaÖ er raikilsverÖt , ckki sízt fyrir ný-

lendumcnn, að vita þvilikt um öll hcröö lands

sfns.

J>egar MardaÖur var kominn af stað, tók Frank-

]ín viÖ því sem viuir hans höfÖu hcitið lionum,

þáöl hann heliníng þess sem hann þurfti af livörj-

ura. Ilann galdt uú skuld síua, og lýsti siÖan

yfir aíS hann þaöanaf hefÖi smiÖjuna einnsaman.

Jíá var hann á 2;5ja ári,

Nú vcrÖur Franklín cnuþá yÖuari og ötulli,

ef verÖa mátti , enn fyrr. *'Til að ávinna m'kx

' traust aunarra", segir liann , ''var jcg ekki cin-

úngis yöinn og sparsaniur í raun og veru, heldur



let jcg mhv annt uni aS sýna öllum jcg væri það.

SlnníVnin lafÖi jeg niig aiS sÖnnu nokkuÖ á aí3 losa

g()ðar Iiækur, cn þaÖ var bæÖí sjaidan og leyui-

lega, svo ciugiuu tók cptir {)vu Til [jcss a6 sýua

að jeg ekki Inokaðí nicr Iiærra cun nicr sónidi,

ók jcg opt sjálí'ur jjappi'r á hj()ll)öruin eptir stræt-

inu Iieim til nii'n. Jeg klæddi mig fátæklega, ea

{)(> þokkalega, og ict aldrei sjá mig viÖ fávíslegar

skemtaiiir. Uráðum lagðist nú sá orörómur á, aÖ

jeg væri yöiun og ötuli ÍVumbýlingur ,
og giidi

refjuiaust skuldir mínar á gjalddaga rettum, komii

þá kanpmenu til míu að fyrra bragöi, og bau5

hvör um sig að Íjá mliv penínga sem [jyvfti til preut-

smiðjunnar, cf jeg vildi eiga kaup við hann. Jeg

hafði opt heyrt föðnr minn ncfna orötæki Salí)-

inoiis: ""Sjáir inann sem er Ötull við siít, {)á

hæíir lionum aÖ .stauda frammi fyrir konúnguni,

en ckki kotkörlum" Eptir {ícssu hugsaÖi jeg

optlega, og var fullviss um aÖ iÖni og rcgluscmi

JegÖu beiuastaii veg til vclgengui og virÖínga, cu

aldrei datt mcr í hug, aÖ orÖtækið sjálft mundi

rætast á mfcr og aÖ jeg muudi stauda frammi

- fyrir konúngum, einsog síÖar kom frara. Jcg iieíi

staðiö frammi fyrir kouúugum, og meö cinum hcíi

jeg setið aö middagsveröij sá var Danmerkur koii-

úngur*).

*) Danakoniingur Jpssi var Krlsljan^ bínn siniindi mv'b J)ví

naínlj lianu gjÖrðí fcrí> sína skíinmni cplir að hanii var

til koniínf^s luklnn, of; kom vi5 í Parísarbor;^ oj^ l.unil-

i'inum. Kn varVranVltn í NínÖurálfn, hi\\b\ íuU-

triiac^TÍndi Pcnnskdgafjlkis á licndi, scm siöar scfjir.
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Um þcssar mimdir var roedt htti fjölga

bánkase^liim í landinii; [)CÍr rikari vildu þaÖ ekki,

en liinir ÍHtækarí ()skuÖn |)ess. Frankli'n og vinir

hans töluðu um þetta ei'ai á felagsfundi , hann

var á máii að seðlar væru [)arfír landinu, og

kvaÖst vera sannfæríSur um, aÖ [jeir eíldu kaup-

verziun, og a'tburÖi við alla vörugjörÖ og aÖdrætti.

Af |)ví hann talaði svo opt um [)etta raál, varÖ

[>a(5 honum svo Ij()st, aÖ hann gjörÖi ritling um
[)aÖ, sem hann prentnöi nafnlansaii, og sýndi lianu

J)ar Inörnig bríifpenínguin væri variÖ og livört

gagn þcir gjör&u. KitUngur þessi vakti eptírtckt

margra. AI[)ýÖa snerist á sama má-l, og allur [)orri

fj'lkis fulltrúanna, euda sýndi tíminn og reynslan

síÖar aÖ seÖlarnir urÖu aÖ mcsiu notum. Nokkrir

fniltrúar urÖu eplir [}etta fullkomnir vinir Frank-

iína, og koniu því til vegar aÖ honnm var faliÖ

á liendur aÖ prenta seÖlana; varÖ honura [)aÖ tölu-

verÖur hagnaÖur. "[>aö var eitt raeÖ ööru", scgir

hann, "[>ví aÖ þakka, aÖ jcg haföi vaníð niig víö

aö fara meÖ pennann. Skömmu seinna var hou-

nm faiiö á liendur aÖ prenta seÖia, iög og augiýs-

íngar handa Ný-kastala fylki, og heldt hann [)ví

ávallt siöan. Um [ietta raund cfndi hann til söl-

vbúÖar, og hafÖi [)ar meðal annars pappír, bókfell,

kaupmaunabækur og skjalaefui (Blanqvetter) ; allt

var [)aÖ ásjalegra og haganlegar fyrirkomiÖ enu

hjá öðrum. Hann útvegaÖi ser duglegan og iðinn

forstöðumann, sem hann hafði kynnst viÖ í Lund-

únnm, og gckk salan vcl fram. ílann fór nú

sraámsaman aö komust úr sknlduni, og varÖ láns-



Iraust (Crcdít) bans því fastara scm diignaSur liany

og ráíSvendni urÖu mÖnnum kunnugri.

llngur Keimis fór alltjafnt vesnanili , eins og

fyrr var umgetiÖ, og seitiast fór afskiptaleysi hans

og óforsjálni svo meÍS hann, að hann varÖ að selja

alit sem hann átti til skuldaliíkníngar. Fór hanii

J)á
sjálfur suÖur i eyar (Vestindi'), og drcjg þar

fram líf sitt í eymd og volæÖi, en einn af kennslu-

gveinum hans, er Harri (Harry) het, keypti prent-

srniðjuna og h^ldt áfram prentunariðninni. Frank-

h'n var hræddur um Iiann mundi verÖa ser hættu-

legur, af því hann átti marga heldri raenn aÖ og

marga rfkismenn; hann bauð honum því felagskap

Ví5 sig, en hinum þdkti lítið til pess konia, og

ncitaði drambsamlcga. Hann var maður míkill á

fÖrum, klæddi sig ríkmannlega, eyddi pcningum til

fikemtana og aUskyns óhófs og óþarfa, komst í

skuldir, og var svo hirðulaus um alhófn sína, aS

einginn vildi fá honura verk. Eptír aö hann var

oröinn starfalaus, fór hann sömu leiíS og Keimir,

og ilntti prentsmiíSju sína með sfer. Keimir varS

þá daglauuamaður hjá lionum, og sátu peir aldrei

á sárs höfði. ííarri var(5 nií skjótt félavs maÖur,

evo hann neyddist scinast til aÖ selja prentsmiÖju

si'na og hverfa aptur til Pennskóga; reöst hann [lar

í vist uppi í hcraði. En sá sem keypti prentsmiðj-

nna ffekk shv Keími tíl forstöðuraanns
, og hélzt

{jað viö fáein ár, þángaötil Keimir andaÖist.

Fraiiklín var nú oröinn svo efnaöur að hann

gat fariÖ aö hugsa scr fyrir kvonfángi. Stiíika sú,

sem áöur var gctiö, cr mætti honum fjrst þegar

hann kom tií BræÖraborgar, hafÖi ávaiit faJiiö

á

>
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Iionum Tcl í geð) einso^ Iionn hcnni; cn ferS

Iians til P]nglands, og dvölín [)ar um nokkur ár

IiafÖi skÍJið [>au, einknm þa^, hann nm þanu

tima aldreí scndí nein skfrteini um hagi siaa, og

iðraðist hann þess opt aÖ hann hefði þannig farið

ráÖi sínu. Frændnr hennar höfÖn þá tali^ svo

ura fyrir hcnni, aÖ hiin giptist pottasmiöi nokkr-

um; en henni var [lað þvernauÖngt og hjónahandiíS

fór eptir því, Muburinn let hana illa, hlcypti sfer

í skuldir, nenti ekki aÖ vinna , og hljópst loks á

burt til að forðast skuldheimlumcnn sína. Eptir

aÖ Franklín var nn kominn heim aptur og seztur

aÖ í nágrenninu, kviknaði vinátta |)eirra á ný, og

Ita Scptembcr 1730 gjörði hanu brú,ðkaup sitt tiL

licnnar.

'*[>nÖ var*', scgir Franklín, "auíSna min, að jeg

cignaíiist konu þá, sem var eins iöin og sparsöni

einsog jcg sjálfur. Ilún vann með mcr scm huii

raátti, batt bæknr, var í búSinui, og margt flcira.

Við hblánm aldrci löt hjii, sjálf Jifönm viö hóf-

samliga í fæði og klæbum og öðrum uauÖsynjuni.

Lcngi var raorgunverÖur rainn ekki annaö cnn

mjólk og brauS í lítilli tvískildíngs skál af leiri;

spónninu rainn var tir tini. En f)að sannaÖist á

mer einsog öSrum hvÖrsu óhófið smeygir scr iuu,

og fær vald yfir Öllum h'feruisrcglum. Einn morg-
' uninn var kalluð á raig til raorgunvcrðar , og þá

var mjólkin komiu í skál af postulíni (sleinleir,

glerleir, porcellaiii)
^ og silfurspónn í. |)ctta hafði

konan keypt á lauu viö mig viö geysi vcrði, (215

shillings, eður hcrurabíl 11 dölum); bar hún {)íiö

fyrir sig, aö síir sýudist raaÖurinn sinn ciga cins



skili^ ab fá 8ilfurspóii postiiliiisskál ciiísog ná-

graiuiar lians. J>etta vnr í fyrsta siiin aÖ silfur

og postulin kom í okkart liús, en seinna, þegar

viö nrÖura aufeugri, áttura vi& uokkurra þúsuud

da!a virfei af [iví tægi*'.

Felag J)aö sem Frauklín liafÖi stofuað raeíS

íleiruni víuum sínum (Sameini'ngin) , var uu

orÖiÖ svo efnaö, aÖ (jaÖ tók ser lítilfjörlegt hús-

ri'ini til leigu.' Franklín stakk þá uppá aö allir

felagsraeun sk^'ldu flytja þdiigaÖ bækur sínar, svo

peir Iiefðu þær lijá str á ftinduin, og til þess aÖ

livörr einn gæti fengiö bæknr serhvörs félagsmanna

aÖ láni sera hann girntíst, {jví [)á væri einsog hvörr

einn þeirra ætti allar bækuriiar. þetta var gjörtj

en af þeasu ráöí spratt annað sem varÖ afleiöíaga-

ríkara. — Ura þessar niundir vorn sárfáir bók-

ealar í Baudar_ylkjunnra, Prentarar í Nýu-Jórvík

og BræÖraborg seldn einúngis pappír, almanök og

fáeiuar af veiijulegum skólabúkura , en þeir sera

vildu eignast aörar bækiir urön aÖ nálgast þær frá

Englandi. Frauklíni kom til hugar aÖ slofnsetja

bókasafn mcÖ sanieginlegum kostnaöi, og var þaÖ

frunivarp Iians, aÖ hvörr sein tæki þátt í [)ví skj'UU

þá þegar gjalda nokkuÖ til aÖ kaupa stofu fyrir,

og siöan á luörju ári tti aukuíugar safuinu. En
svo var þá lestrarfýsuin dauf í BræÖraborg, aÖ

cinir ðO , fleslir úiig kaupmaunaefui , lofuÖu aÖ

styrlíja fyrirtækiÖ. pá {jetta væri iítill stofn var

samt byijíiö, og áskrifeudura ieyft aö taka bækur

aö láui eiuusiuui i viku. AÖ {jessu uröu bæÖi not

og skeintau, og {)areö útlátin ekki voru ueinnm

um megn, er ekki var ölmusuinaÖur, jókst ávallt

3»
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tala fieirra seni TÍIdu eiga hlut í bcíkasBfniiiu*)..

Smámsaman var farið aÖ bre^'ta eptir þessu tlærai

í Ötirum borgura og sumstaðar í heraöi; bókasöfn-

unum bættust opt bækur geíins, og icstrar fýsnin

Tarö almenn. <cí>jóÖ vor", segir Franklín, ,,sera

ekkí átti neinar almennar skemtauir til, er gætu

dregið hana frá bóklestri, varð æ kunnugri góðum

bókum, og leið ekkí lángt um að útlendir menn
{lóktust hafa tekiÖ eptir aö alfíýÖa væri hhr betur

að shr enn almennt er í öðrum löndum, því smá-

kaupmenn og bændur voru margir eins vel at sfer

og. allur þorrí þeirra sera kallaÖir eru mentaðir

annarstaðar ; er þaÖ eigi óliklegt , að þessi haíi

veriÖ ein hin helzta orsök til, aö hhr var alraennt

samheldi til mótstöÖu allrar kúgnnar, þcgar ura

réttíndi þjóÖarinnar var aÖ tefla"* Upp frá þess-

iim tíma hafa bókasöfnin alltjafnt fjöIg«iÖ í Band-

afjlkjunum
,

og dreíft allskonar fróðJcik meðal

ótölulegs grúa manna í öllum stcttum*

.(OþægÖ sú og mótmæli", segir Franklin^

í^er mættu mfer {)egar jeg var aö safna áskrifendura

tii þessa fyrirtækis, sýndu raer bráölega, aÖ þaö

er ekki ráÖ fyrir neinn, sem ætlar að étofnseíja

eitthvaÖ njtsamt, aÖ nefna sjálfan sig sera frura-

*) Bókasafn |)cUa varS um síSír svo auðu^t, at) prýöílc^

höU var rcíst á Jicss kostnaS því til geynislu, stcndur

J)ar hkncski Franklíns á framanvcrSu hiisínu, o{; cr {^jört

af ítÖlskum marmara. Franklin er Jar gjnrður stancU

andi, styöur hann vJnstra Itandle^^ á hækiir, heldur

á bref-stránga í hcndlnni. í hœfjrl lipndí hcfir hann

^
veldissprota niðnrsnúlnn (á höfði) , til merkis lun a5

hann var nitíthverfur cínveldíistjórnlnDi*
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höfundiiHim til meiri sænadar enn ö^runi sem
^ty^'^j^ þaÖ, en liann |)arf þó Iijálpar |)eirra til

þess fyrirtækið fái framfíáng. Jeg dróg mig því

sem mest í Tile, og \ht ekki annað uppskátty enn

ai3 nokkrir vinir mínir herSu teki^ sig saman um
þetta, og betið mig aÖ leita Ji5s þeirra, sem þeim,

hefðu |)()kt li'klegastir til aö vcra fróðleiksgjarnir.

MeÖ [ícssu m6í\ fékk fyrirtækiÖ jafnarl fremgáng,

og því hefi eg ávallt síöan fariÖ eins a?5, og heppn-

ast vel. ^Beri svo víð, menn lengi ekki viti

hvörjum slíkt aÖ þakka, kann einhvörr oflát-

úngiir að eígna ser það, en það þolir öfundin

ekki, og nej'ðist þá til að gefa þ^r heiÖur þann

er þú ált skilínn, svo hann fái hann ekki. Bóka-

safu {>etta gaf mt^r þaraÖauki tækifæri til stöÖugra

fróðleiksiðkana
,

því jeg las þar eina eÖa tvær

Btnndir á hvörjura degi. |)aunig bættist mí;r þa6

sera mig vantaöi á uppfræÖúigu í eiginlegum lær-

dómi, sera faöir minn haföi ætlaö mér fyrrum.

Bóklestur var eina skemtan mín um þetta bil, en

aldrei eyddi jeg neinu augnabliki í gildaskálum, nh

til anuarra dægrastytlinga. ViÖ iön mína var jeg

svo kappsamur og ötull sem jeg mátti, og á

þurfti aö halda. Jeg var í skuld fyrir prentsmiöj-

iina; átti vaxandi fjölskyldu aö framfæra, og kepp-

ast á Tiö tvo prentara, eldri mfer, um atvinnuj

samt sera áöur blórogaÖist hagur minn óÖum".

I Bandafj'Ikjuuura er eingin föst þjóötrú lög-

' tekin, búa allskonar trúarflokkar þar í samblandi,

án aÖskilnaöar. Franklín felldi sig ekki viÖ neiun

þeirra til fullnustu , en f^lgdi samt þeini ílokki
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sein iiefiust Preebytcríaiiur *) , einsog Mir lians,

jjó lionuin {jæktu nokkrar kenníngar þeirra tæjinr
•

og óskilmerkiiegar. Ilann virðti alla triiarflokka,

— cn ekki alia eins — vegna liins góÖa sein ser-

'livÖrjiim fjeirra fvl^^ili, og styrkti ])h eiunig góÖ-

gjarniega', en þab var Iionuin nijö^ ógeíjrelt, aÖ íleslir

þeirra voru íastastir á [ní sein lielzt nÖgreiiuJi ]iA

l'rá bræörum [jeirra (í ööruin ííokkuni), [ní jjar

leiddi aldrei neitt gott af, heldur sífeUlan ríg og

kala. pv{ ríkari sem jjessi SHnnfæríng varÖ, j>ví

framarleidílisthíinn lil aö Iiafa inætur á gríð;/ hugnr-

fart og rdðvöridu framferdz, [>vnionum skildist, aÖ

án J)ess gæti einginn orÖiÖ sannfarsæll. Eingiu at-

höfn jjókti honum j>cssvegna eins umvarÖandí eins-

og sú , aÖ kappkosta aÖ verÖa góÖur maÖur og

dygÖauÖngur , og einsetti ser [jessvegna aö kapp-

kosta {)aÖ eptir megni. En hann komst hráÖlega

aÖ raun nm, ^^nö J)aÖ sem Iiann hafÖi íagt á sig var

vandaraenn hann Iiaföi ætlaÖ, jjvíoptlega latnÖi hnnii

í aÖra yíirsjónina , [íefjar hann liugsnöi aÖ komast

lijá einni; venjan yíirbugaÖi fiann jícgar haiin gáöi

ekki aÖ ser; girndin varö skynseminni ^íirstork-

ari^*. Ilaiin sá af fjcssn, að IiiÖ góöa .ekki gæti

grundvallast hjá ser fyrreim {jaÖ yröi aÖ rojia;

en til aÖ venja sig á IiiÖ góÖa, og af ósiöum, tók

*) Flnltltur |)tíSM hcPir líltar lccnníng.nr o<> liiUTslíÍr iiu'nn,

i li uarL'fnuni , cn olilta Itírkjustjorn
, og cv liiin liij^uð

ab (læml lirlslinna s.TlnaSa á fyrslu krlsts íilcl, fjcssvL'^na

niífnist floKlíuiinn íiðru nafnÍ Púritanar ; nldun^^ar

{Prcsbytcri) jLaí'naSanna haCa alla stjórti í an(Uc»um

crnuni, cn Ijisltupar cru aun^ir. jþr.ssl flolíltur iKvl'st á

dof^uin KliV.aljclar drólni'ngar, a olanvoifcrl lÖdu ÍíIlI.
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hnnn {letla ráð: llaiin skipti hiiiu gú^Uf scm Iinnii

ætlíit)! inuvæta síir, í 1*1 dygtiir; Spanieytni

(UorðaÖii ekki JjíingaÖtiI fni linast upp} drekktu

ekki þíingaötii þú ræÖur þer ekki!); pagniœlsku

(Talaðn ekki annaÖ enn þaÖ sein getur orÖiÖ þér

\eÖa ÖÖrum til uota!); lleglusemi (Lát hvörja sýslau

hafa sinn tíraa, hvörn hlut sinn staö!); Fastrceöi

(einsettu þer gjöra það sem j)ú átt að gjÖra,

og framkvæmdu nákvæmlegu þaÖ sera þú einsetur

þfer!); Sparsevti (eyddu aungu nema þaÖ se þer

eöu öörum aö gagni, aungu tii ön.ýtis!); Idni

(cyddu ekki tíinanura til ónýtis, hafðu ávallt eitt-

livaÖ þarft fyrir stafni, hafstu aldrei neinn öþarfa

•aÖ!); Eiiilœgni (vertu hreinn og ráÖvandur í huga,

og talaÖu sarakvæmt því!); lléttsý?ii (Gjör aung-

um raein með rángindum, nh meÖ því aÖ láta vel-

gjÖrðir fallu uiÖur sem þtir er skyldt aÖ veita!);

Hófsemi (ForÖastu allt hvaÖ of er eÖa vau !)

;

prifnáð; Jafnlyndi (Láttu aldrcí smámuni híta á

þig, ne vcnjnlega atburÖi sem ekki raá forÖast!);

S/c/ri/Jl ; Audmýkt^ Ilann sá bráÖIega að lianu

raundi ekki fá vaiiiÖ sig á dygÖir þcssar í einu,

þcssvcgna ásetti liaiin s^r aÖ venja sig á eina í

senn
, og þegar hann væri oröinii nokkurnvegiu

tamnr hciini þá aÖ byrja á annarri; en af því hou-

ura skíldist aÖ eiu dygÖ raundi beina veg til anu-

arrar, þú raöaöi hanu þeim einsog fyrr var sagt,

því sá sýndist liouum beinastur vcgnr. Síöau bjó

liaiui scr tÍI kver , strikaÖi á hvörja blaÖsíÖu 7

láugstrik og 13 þverstrik, og skrifaÖi vikudaga

"öfnin efst milli lángstrikauna , eu dygÖanöfniu

>nöur IVá, railli þverstrikauna. I>anuig huföi l\anu
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reit Iiaiula serlivörri dygð á Iivörjiim ilcgi víítuiuiar,

og merkti liann í hvÖrjum reit hvÖrsu opt á <lng

houum varÖ á aÖ gleyraa hinni tiltekuu dygð,

IlvÖrt kvöld héldt hann reikni'ng víð sjáiran sig

um hinn iiöna dag. Ilann setti ser eina t\yg^
•

fyrir ura hvörja viku, og á raeÖan stöÖ sú efst á

blaðinu; næstu vikuna sú sem [jaráeptír fylgdi í

TÖÖinni, og svo frameptir, þángaÖtil rÖðin var á

enda. (.Og þareÖ jcg vissi'*, segir hann, .ja§

guð er uppspretta ails vísdóms
, \m áleit jeg racr

paö skyldu og fulla nauÖsyn aö biöja hann aö-

stoÖar, svo jeg gæti öÖlast hana, Jeg bjó mí;r tii

þessa bæn, og skrifaÖi hana fremst í kveriÖ:

^(Almáttugi gnö ! gæzkuríki faÖir! miskunsami

leiÖtogi: eíl hjá mfer vísdóm þann sem kcnnir mhv

aÖ {jekkja hiÖ r^tta gagn mitt! styrk vilja minn,

til þess jeg geti frarakværat þann ásetníng scra

Jjessi vísdóraur teudrar hjá mhvl Tak þaÖ gdÖa

sem jeg gjöri öÖrura bÖrnum jjínum sem endur-

gjald ,
j>íiö cina endurgjald scm jcg mcgua aíi

greiöa, fyrir alla þá velgjörnúiga scm þú heíir

auÖsýnt mfer"'*.

Stööugl^ndi Franklíns og áhyggja um þetta

fyrirtæki var í saunleika sjaldgæf og aÖdiíanlcg.

Ura mörg ár lieldt haiui áfram reikuíngskap þess-

ura viÖ sjáli'an sig, allt þángaÖtil feröir og ymsar

annir í alþjóölcgum ináiefnum trubluöu hann. A5

BÖnuu mátti haiui játa sig ófullkomnari enu hauu

ímyndaöi scr aö geta oröiö; en hann öölaöist

samt þá gleÖi, aÖ taka eptir aÖ hann varÖ meÖ

þcssari aÖferÖ betri og farsælli maÖur enn hann

aö iíkindum annarð hefÖi orÖíÖ. (,Jeg vii", scgir
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haiiii, ^(80 niíSjar mfnir viti, aS [jaS sts, næst guðs

Iijiilp, þclta smáræöi, sem ætifaöir þeirra átti aÖ

þakka stÖÖuga gæfu sem lionum hefir lilotnast um
11) ár, er hann hefir á baki þegar liann skrifar

Jjctta.. IlvÖrt eÖa hvör bágindi honum mæta liííÖ-

anaf, er í guös hendi; eu þótt þau mæti, J>á skal

endnrniinning hinnar umliönu gæfu st^ikja þolin-

mæöi hans. Sparneytnimii er aÖ þakka stöÖug

lieilsa og þrek Ífkamans sem hann ennþá lieíir.

Idni og spa/semz gáfu honum snemma ríkuglega

atvinnu; þær gjÖrÖu iiann aÖ efnamanni, letu hoii-

um auönast aÖ ná þeirrí þekkíngu , sem lieíir

gjört liann aÖ nytsömum felagslimi [ijóöar siiinar

og alls mannk^ns , og aflaÖ hoiuim nokkurrar

frægÖar meÖal JairÖra manna. Einlœgni og rú'ö-

vendni útveguÖu Iionum traust landa hans, og ruddu

lionum veg til sæmdarstarfa þess, er þeir síÖar

fölu honum á hendur* Öllum þessum dygöum

tilsamans á haan aÖ þakka jafnt glaölyndi og

skemtni í umgengni, svoaÖ kunnAigjar. hans hinir

ýngri leitast eptir og hafa gleÖi af aÖ vera roeð

honum. Jeg vona því aÖ nokkrir af niÖjum mín-

um muni vilja f^Igja dæminu, og iippskera ávexti

þess."

'Tramanar', segir hann cnu, "haföi jeg ekki

nema tólf dygÖir á bók miiini, en kvekari einu

sýndi mfcr þaÖ vináttumerki, aÖ segja míír, aÖ jeg

þækti almennt ekki Ji'tilátur, og þaö mætti Ji'ka

heyra dramb i ræÖu minni^ liann sunnfærÖi mig

einnig um [jaÖ meÖ ekki allfáum dæmum. Jeg ein-

setti m^r þessvcgna aö bæta aziðmýkt viÖ hinar

dj'gÖiruar. Ekki vil jeg raupa af aö jcg hafi síöaa



42

orSi<5 8aniiaiiSnijii)vur , eii þad má jeg seírja nieÖ

Riinni, aö í viðnHUi fór nier frain í auöinýktinni.

Je^ ^jöröi nier þaö að reglu, aö bera aidrei bein-

líuis móti seni aíSrir sögöu , iie vera rígfastur

á sjíiirs míus meiuíugu. Jeg dirfÖist alilrci aÖ

segja: ''öhlúugis víst" eöa 'Mnklaust", lielihir sagÖi

jafnau "jeg held" eða "mfer sýnist núna." SegÖi

sá sem jeg átti málstaÖ viÖ eitthvaÖ sem mer
fannst ráugt, [)á hóf jeg mótmæli mitt svo, aÖ ef

cínhvörnvegin öÖruvisí stæöi á muiuH huuu hnfa

rett aÖ mæla, cn eínsog nú vajrí ástadt, Jíndist

Tíihv vera öÖru máli aÖ gcgua. Skjótt varÖ jeg varr

Yiö livörsu betri {jessi aöferÖ var: samræÖan varÖ

vinsamlegri, mer varÖ miuni hueysa aÖ hafa reugra

YnálstaÖ, og vannst bctur aÖ Íagí'æra ráugar mciu-

íngar annarra, og koma fjeim á mitt mál |>egar

jeg hafði r^tt aÖ mæla. |)essum vana Jjfikka jeg

iimfram annaÖ (næst trn usti maniia á ráÖvendni

minui), aÖ þegar snemma var svo mjög Íálið aö

orÖnm rainum, cr jeg stakk upjjá nýum f^rirtækj-

nm cÖa nmbótum, og aÖ jeg varð svo mikils raet-

inn í ráÖinu þegar jeg kom / {jíiÖ
,

því jeg var

ómælskur maönr: málslirÖurjafnan, lá víð aö [)agua

og stama jjegar jeg {)urfti aÖ vclja orÖ, og talaöi

varla gott raálj eu þó kom jeg opíastnær mínum
vilja fram".

17;i2 kom fyrsta almanak Frankii'ns, og kall-

8Öi hanu sig {)ar RíkarÖ hiun snauön, ])ví var

hahiiö fram lierumbil nm 25 ár, og va,r {)aÖ al-

ineunt kailað "almanak Snauða-Ríkaröar". llanu

]agÖi sig tii aÖ gjöra bók {jcssa svo skemtilega og

parílega sem mögulegt varj hún gckk líka vui út,



43
H

varð Iioinini inlklum sró^a; liaiiii scldi 10

[n'isuiidir af henni á ári, og inúUi l)aÖ heita frá-

bðcrt, |>ví land var þá enn slrjálbygt. Ilann æll-

aÖi kver [jetta helzt til uppfræÖj'ngar alinúga,

let [)ví prenta allstaÖar ])ar sem eyÖnr vorn spak-

iuæli og smá-heilræöi, einknin [)an sem vekja máttu

til iÖni og spnrscmi. Seinast var heilr.æönm [jess-

um öllnm safnaö í cítt; voru [)an prcntnö á seinni

ánim kversins, og lógÖ i' munu gömhtm manní

liokkrnm vitrnm, scm talaÖi til all^ýÖn á ^'lirboÖs-

[)ingi (Anction). Iliigsvinusmál Ijcí^sí, sem hanu

kallaÖi '*lláÖ UíkarÖar Iiins gamla til aÖ ná auÖi

sælíl'*, voru mjög vel meÖtekin; þan vorn prcntnS

í ölluin blöÖnm i laiulínn, og auk [jess á stór

bref, sem margir mcun í Uræöraborg letu gjöra

rastir (Ramma) aö og glcr fjrir, og heingdu

iipp í stofum síiium. þau voru einuig preutnÖ á

Englandi, og á Frakklandi tvívegis*). Prestar og

ymsir aÖrÍr keyptu ijölda af [)cim til gefius út-

hýtíngar mcÖai hinna fátækari. Af [)ví al[)ýÖa

gegndi [íví sem [)ar var lagt á raóti útlendnm ól^arfa

og (Uiófsvörum, fór aÖ nokkrnm áriim liÖuum aÖ

bera á almennri velmegan í Pennskóga fvlki.

"lilaö mitt*', segir Franklín, "ætlaÖi jeg lika

aÖ skj'ldi anka og iitbreiöa þekkíngn nytsanilegra

hlnta. |>essvcgna prentaÖi jeg opt á ný [jaÖ sem

f^rri menu höföu rÍtaÖ, einnig sumt cr jeg IiafÖÍ

'sjálfur samiÖ laungu áÖur, og ætlaÖ var til lcstrar

á fundum fclags vors. Apturámóti foröaÖist jeg

"*) lliiiliæðl þcssi ci'u lu":r .^pl.-vnxiS, og ncfuil "auímuvcg-

uiíim".
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8% Idta prcnta meit^yr^i til eiiistalcra manna. Bæði

Dokkurr mig um prenta þviíikt, og liöfundar

Ktæðn fast d, einsog vant er, aö prentan ætti aö

\era öllum frjáls á öllu, þegar menn greiddu kost-

iiac^inn; þá svaraÖi jeg, aÖ jeg sk^'ldi prenta þaíS

fyrir J)á s^n'lagi, [)eir gætu |>á fengiÖ svo mikið

af {>ví sem [jeir vildu, og komið því út sjálfir, en

jeg hefÖi lofaÖ kHupeudum LlaÖs míns aÖ senda

þeim eittlivaÖ þarflegt eÖa skemtilegt, og mætti

því ekki gjöra þeim ráugt til, að fylla bIaÖi5, sem

þeir ættu reyndar, meíS jagi anuarra sem ekki varÖ-

aÖl [)á. Jeg segi [)etta til aÖvörunar úngum prent-

iirum, svo [)eir ekki verði list siuui til mínkuuar

meb slíku. Ef [jeir fylgja ráÖum minura munu

J)eir sauna aÖ [)aÖ verÖur [)eim aÖ gagni".

Ariö eptir (1733) sendi Frankhii einn verk-

maun siun til Karlstúna (CharlestOM n) , því þar var

þá eingiun prcutari. Frauklín lagÖi honum tíl

áhöld og letur, og gjörÖi fclag viö hann um til-

tekinn hluta kostnaÖar og ábatn. IVIaÖurinn var vel

aÖ ser i niörgu, en kunni alls ekki reikníiig; liana

seudi aö söunu stundum penínga, en aldrei fekk

Frauklín skýlausa greiii fyrir því sem þeim fiSr á

milli. Ekkja mauns þessa tók aÖ homim dauöum

viö sljorn prcntsmiÖjuuuar ; hún var fædd í IIoI-

Jandi, en þar er stúlkum kcndur reikníngur meíS

mikilli alúÖ. Ilún kom bæbi reglu á reikuinga

manns síns, og hcldt þejm fram meÖ mestu ná-

kvæmni; henni búnaÖist lika svo vel, aÖ hún gat

ekki aÖ eins aliÖ börn sin upp súmasamlega, heldur

og einuig keypt prentsmiÖjuna aÖ Frankliui, þegar

samnúigur þeirra var á euda, og fengiÖ haua í



hendiLr nyni sínum- "Jeg get [)essa*', segir Frank-

lín, "til aÖ mæla fram meÖ aÖ stiilkiim vorum sc

kendiir reikníngur, [jvi komist þær í einstæðúigs-

skap, verÖur [)að [icim þarfara og börnum þeirra,

enn \>xí [?ær læri aíS sýiigja og dansa*'.

Af [)ví f;yrirtæki [)etta heppnaöist í Katlstiinum,

livattist Franklín til aÖ reyna saraa annarstaÖar;

hann \ht [)á sem IiöfÖu veriö honum triiir [»j()n-

ustumenn taka ser bólfestu á yrasnm stöðura {

nýlendu-f^ikjunum , nieÖ sömu skilraálum og nú

var sagt. Flcstir þeirra \irtu auÖnusaniir , og

gátu leyst til sín prentsmiÖjuna þegar hinn til-

tekni saraníngsfrestnr (G ár) var á enda. "Sára-

lögura lýkur opt meÖ [)rætiim", segir Frauklin,

"en jeg var svo heppinn, aÖ samlög mín stóÖu .

og enduÖu meÖ vinátlu. |>aÖ held jeg Iiafi að

miklu leiti komiö af \>\( , að við tókum nákværa-

lega frara i skilmálunum, hvaÖ hvörr okkar ætti aÖ

gjöra, og livÖrs hann mætti vænta, svo þrætuefniSi

varÖ ekkert. þegar [)etta er ekki atlt nákvæmlega

BskorÖaÖ í upphafi, kemur opt grnnsemd, ágreiu-

íngur og ósara^^ykki, ef nokkurr eíi getur verÍÖ xim

orÖ skilmálans viÖvi'kjaudi titlögum ogskjldum hvörs

ura sig. |)aÖanaf rofnar vinátta og samniiigar, ef

þá ekki verÖa málasóknir útúr cÖa annaÖ verra".

Smámsaraan hneigÖist nú h'fsferill Frauklíns

á nýa og æÖri stefnu. Forsjá og heppui voru

bnnar aö gjöra hann aö efnamauni og koma hon-

um í veltuna; liann þurfti ekki lengur að viiina

niikiÖ sjálfur; [)jónnstufólki [)ví sem hann heldt
.

liaföi hann sjálfnr kent, og galdt því vel , svo

í^ann raátti vcra óhnltnr um trúraennsku {icss;



hniin [jurfii sináinsaman ekki nnnað enn einijiigls

iih liaía U(3sjón metS [}Vi% og ])n5 Iiafði fiann li'ka

nnkvænile^a. Arið eptir Jclti Ííka þessu á honum:

liann t6k |)á Duvið nokkurn, cluglegan og ötulaii

mann og hinn hezta drcng, sein hafÖi veriÖ Iijá

Iionum mörg dr, í felag viÖ sig; stýrði liann si'ðan

Biníðjunui um 18 ár meÖ clygÖ og dngnaÖi. j)egar

kíiupstaöamenn og bændur cru hi'iiiir aÖ koma st^r

cinsvei f>rir og Franklín nú , {>ykjast þeir vcra

komnir luigu lángt, og vita ekki hvaÖ peir eiga að

laka ser fyrir heiulur síÖau; {leir J)urfa ekki aS

vinna neitt sem öröugt er, og umsjón yfir viunu

annavra, sem er komin á fasta rás, er ekki tor-

vcld ;
|)cir taka [^essvegna (>sjaldan á sig náÖir,

en {)íiÖan spretta leiöiiuli
, og síÖan lestir , sem

gjöra J)á afskiplalaiisa og cHiæíilega til aÖ sjá ura

sitt, og {jannig láta [ícir allt hrjnja aptur, sera

|)eir áöur höföu varið miklu (5maki til aÖ hyggja.

Franklín {^arámóti vnr l)úinn aÖ leggja allt niöur

fjrir ser áÖur, og lagÖÍ {)etta cinúugis sem cihuitan

grundvöll, er si'öan mætli h^ggja á, Hann einsetti

ser {)á aÖ kappkosta tvo Iiluti, íyrst aÖ taka scr

fram í þekkingu og fróÖIeik, en síÖan aÖ vinna gagii

|)j()Ö siuni, og allri inaMu{)j()Ö ef haun gæti. IIÍÖ

fjrra varÖ aÖ miklu leiti aÖ undírbúa hann og

iaga til hins siÖara.

Fjrst í staÖ gaf hann sig einúngis viÖ lítil-

væguin inálcfnum. SiÖnmenn (lögrcgluinenn ;
tólití)

voru vanir aÖ skiptast tii aÖ lialda uæturvörö {)ar

í borgiiiui, og taka nokltra af borgarmÖnuum í 115

nieÖ «er 5 vildu Jieir ekki leggja á sig næturvökur,

guldu {)cir siÖainönnuin pcnínga tii aö leigja vöku-
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mcnn í stn^inn. UrÖu \n\ optastnær strin<nr c5ur

onytjúngar til aÖ gánga á vörÍ3, seni falir voru fyrir

lítið kaup, sviku vörÖinu, og eingiuu heiÖvirÖur niaÖ-

ur gat vcriS nieÖ. FrankU'n las felagi sínu vitkoru,

er hann hafÖi samiÖ um órcglu [>essa, og sýudi Jíar,

aÖ hiun fátxkasti yrði meÖ þessu móti að gjHlda

jafnt hinum ríkasta, einiingis ef hann ætti hús í

bænum ; Iiann stakk {)vi' nppá aÖ árcÍÖanlegÍr uieuu

væru keyptir til aÖ halda vörÖ, og kaupi {íeirra

jafuað niÖur á alla hnfasta hæarmenn cptir |)vf

sem þeir væru fjáðir til. Felagið t(')k fjcssu vel;

var þaÖ si'ðan iesið Í lunum felögunum, og í Sivörju

einu látið einsog það hefði komið fyrst upp þar.

petta hvatti marga tii að hugsa raálið, og fánm

árura seínna voru samiu ný varÖlög, samkvæm

iippástúnguu ni.

Franklín gjÖrÖi annau rith'ng um sama hil,

lýsti hann þar stjórnleysu bæarmanna þegar

slökkva átti voÖaeld
, og gaf ráÖ til hvÖrnig bezt^

yrÖi hagaÖ sfj()rn í slíkum tilfellum. Kitli'ngur

þessi var fyrst lesinn á felagsfundi
, og Si'ðan

prentaðnrj vakti hann eptirtekt margra, og leiddi

til þess, aÖ felag eitt tiSk sig eaman uni að útvega

g()Ö slökkvitííl, og köma til liös þegar voÖi var á

ferðuni, AÖ þessu voru lj(')s not, og gengu margir

í felagiÖ sjálfkrafa, en þegar mannmargt var orðíÖ

í hinu fyrsfa, voru íleiri smáfeiög stofnuð í sama

tilgángi. I þessi felög gcngu síöan allir þcir af

bæarmönnura, sem nokkurs máttu missa viö hús-

bruna, og komst þannig ágæt rcgla á i þessari

fírcin.

1734 vur Fraaklíu v.alinn til skrifara á fylkis-

/
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|)ínginu (Congres). I það sinn völdu allir liann £

cinu hljóði, cn árið eptir ni()tmæiii einnafhinum

nýu þíngmöunuin hann væri valínn, og vildi

láta annan verða slírifara. Franklín var samt

valinn, og var honum það ekki irtiU liagur, því

bæÖi fekk haun álitleg laun, og líka var houum.

falið að prenta allar auglýsingar, lög, hánkaseðla

og önnur þjííðskjöl.
JjííÖ

beit ekki Jííið á Frank-

lín að einn af þíngmönuum hafði lagt á möti hon-

um, elukum af |)ví sá var gáfaÖur maÖur og vel

að str, og líklegur til aö ráÖa miklu meÖal fulltrú-

anua', samt viltU hauu ekki reyua nein ösæmileg

nieÖöl til að ná vináttu hans, heldur fór hann þannig

aÖ: Ilanu haföi heyrt aÖ maöuriun ætti bók, semvar

bæÖi §jal(lgæf og merkileg, hanu skrifaÖi honum því

brl"f nokkru síÖar, og bað luiuti aÖ Ijá ser bökina fá-

eina tlaca, Ilaun fekk bókina þegar , og sendi

aptur aÖ viku liÖiuiii meÖ [jakklætisbrcfi fyrir

• lániÖ. ^cgar þeir hittust uæst á þíugi ávarpaÖi

maÖurínu Franklín að fyrra bragÖi, scm hann var

aldrei vanur, og mjÖg vingjarulcga ; var hann ávallt

síðan mesti vinur Fraukiíus meðan þeir liföu

háðir. <,|íetta sýnir", segir Franklín, ,,að pað er

satt sem mælt er: sá sem einusiuni hefir gjört

þér grciÖa mun vcra fúsari til greiða viÖ [jig aptur,

enn sá sem þú hefir veriÖ inuauhaudar aÖ fyrra

bragÖi. |>að sýuir hvc fortsjálegra s^ aÖ sefa

fjandskap, eun eudurgjalda haun og ala".

Ariö eplir bætlist Franklíui nýtt embætti.

RæÖismaður sá, sem átti aÖ stjórna póstagaungura

um fylkin var orÖina rciÖur BraÖforÖi hinum eldra

8cni átti aÖ ráða gaungunum frá Bræðraborg, vegna



In'rSulcysis og óskilsemi í reikníngiim; hann t()k

jjví aí' Bi-aÖforÖi enibættiÖ og bauð Frankltai.

Ekki var þar fyrir iaunum að gángast, en sá

liagriaÖur var við [/aÖ, aÖ FrankÍMi átti hægra a$

seuda biað sitt síðan^ cn Brabt'orÖ hafÖi áÖur

hindrað þaö meÖ ölhi mdti, (því hann gjörÖi

út blaö sjálfur). Franklin hefadi síu á hoaum

meö |)ví, aÖ greíöa fyrir blaöi hans svosem hann

gat. «tJ*^S ^^'^ undireins", segir hann, ^^aÖ segja

ijugum mönnum, sem eiga aÖ sjá iim annarra fc,

aö standi [jeir Ijós og nákvæm skil á {)ví er {jeir

hafa undír höndum, mælir [)aÖ bezt fram mcö

þeim til embætta*'.

Fraaklíni hugsaÖist um þetta mund upp ný

Jögun á stofuofaum (Kakaiofnum). |>essir hinir nýu

ofnar vorn siÖan kallaÖir viitdofaar, eru þeir hæöi

fallegri og eldsneytisspararj enn híaír cldri, og eru

nú almennt tíökaöir. |>egar hann var búinn aö

mynda til um löguaina, gaf haaa myadina (Model)

Hröbjarti Gresa vini sinum, og steyptí hann eptir

því marga ofua, [jví hann átti steypusmiÖju, og

græddi mikiÖ fé. Franklín samdi líka ritlíng

nokkurn um lögun ofnanna og nytsemi þeirra; þökti

hÖfuÖsmanninum svo vænt nm [)aÖ, aÖ hann hauÖ

Fraaklíni nokkurra ára eiakaleyfi til ofaa sraíðis,

ea Fraaklía þáöi þaÖ ckki. ,,Ybr höfum", sagÖi

hann, (jSvo margau hagnaö af þv/ sem öÖrum hcfir

hugsast upp, aö \hr ættum aö gleöjast viö ef oss

einnig hugsáöist eitthvaÖ aýtt, og ekki hafa þaö

til ásælni viÖ aöra, heldur þeim til gagns".

í>á var fyrir nokkrum árum öfriöur korainu

Wiili Spánar og Eaglands, og hélda Frakkar meÖ
4
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Spáni. Af íSfriBi fjeim var liínum ensku nýlendum

í Yesturálfu raikiU háski búinn, bæði af sjú og

landi, frá nýlendura Fr^kka að norðanverðu; eii

landiÖ var aÖ öllu varnarlaust. Ilöfuðsraaðurinii

í Pennskögafjlki haföi opt viljað lögleiÖa, aö

hvÖrr maÖur væri skyldaÖur tiL landvarnar, cii

haföi aidrei koraiö því fram vegna fjy'Ikisfulltrú-

anna. Kom þaö af {)vi\ aÖ allur [jorri þeirra var

kvekarar, en í trú kvekara er allur hernaöur hann-

aöur, og sömuleiöis aÖ veita öörum til hernaöar.

Samvizkan leyfÖí þeim ekki aÖ bregÖa af þessari

trúargrein, þú þeim væri hættan í augum uppi*

Franklíni datt þá í hug að reyua, hvört ekki mætti

koma því tii leiÖar raeÖ saralögura sera iögin ekki

orkuÖu; haunsaradiritlíug, og let prenta, lýstihanti

par Jjóslega og racÖ sauniadura varnarleysi lands-

ins, og hvörsu raikii nauÖsyn á væri aÖ ailir lands-

luenn h&ldu saman um vörniua, síöan hvatti hann

alþýöu aö bjöÖa^t til landvarnar, svosem livörr

raaÖur væri færr til. lUtlíngur þessi vaun raikiö

á; Franklín var beÖinn aÖ kveöja leiömóts um
fylkiÖ, og þaÖ gjörÖi hann. Til mútsins kom svo

inikill fjöldi, aÖ sarakorauhúsiÖ varÖ drjúgum fullt;

voru þá smáborÖ meö skriífærum sett raeö öllum

veggjum, handa þeira sera viidu rita nöfn sín.

Síöan talaöí Frankli'n stutt eyrindi, og útlistaÖi

fruravarp til skjals nokkurs, er tiigreindi sk^Idur

eferhvörs sera geugi í landvarnar þjónustu. Sú

fikrá var feugin preutuÖ sferhvÖrjum sem á mótiuu

var, og andæptí henní eíngiun; eu þegar þinginu

var slitiÖ, sáu menn aÖ 1400 manua hÖfÖu lofast

tii iaudvarnar. Bæklingur Franklíns og iandvarn-^

i



arskráíii voru siðan send um allt land, og nokkru

síöar höfÖu rúmar 10 þúsundir gengiÖ í landvarn-

arflokkinn. |>eir lögÖn ser sjáiíir til vopn, skiptu

sér i ílokka (Kompngnier) og sveitir (Rcgiment),

völdu síir fon'ngja (OíTisera), og söfnuðust í hvörri

viku tii að Jæra hernaÖaraÖferS, Konur töku

8Íg saman uni að búa til merkin, saumubu þær

einkunnir á hvört merki, og gáfu sitt hvörri sveit*

Foríngjar Bræðraborgar-sveitar kusu Franklín ser

til höfíííugja {CIiGf — Sjef
) , en haun vildi ekki

takast þaö á hendur, {)ví hann Jjöktist ekki færr

til |)ess, hcldur rh^st hann í fylkínguna til dáta,

en til höfÖíngja rhbi hann mÖnnum að velja Laf-

rens (Lawrence) nokkurn, og var það gjört* SiÖan

gekst Franklín fyrir aÖ hyggja skyldi skotvcgg

(skotbryggju — Batteri) fyrir neöan borgina, voru

keyptar þángaögamlar fallbyssur í Bostúni, og skrif-

að til Lundúna eptir ileirum til viöbótar, en á

meÖan á því slóð, var liann og 3 aörir af bæar-

mönnum sendir til Nýu- Jórvíkur , til aíi fá fall-

byssur nokkrar að láni hjá Kiintoni höfuÖsmanni.

Ilann neitaÖi því i fyrstn J)verlcga , en nokkru

seinna voru [jcir saman aö middagsverÖi, var þar

drukkiö Madcra-vín af kappi, eins og siÖur var

til; en þegar liöfuösmaÖur var orÖinn kendur

fór hann smámsaman batnandi, svo liann ÍofaÖi

J)cim fyrst G, s/öan 10, og seinast 18 fallbyssura,

cptir því scm viniö sveif á hann. Jjessar 18 fall-

byssur vorn fluttar heim á skotvegg í Bræðraborgi

og var settur vöröur viÖ þær, raeöan styrjöldin

l»í;lzt, á hvörri ndttu. Frankii'n gekk [)ar á nætur-

vörö einsog hvörr övandaöur dáti.
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Nokkrir af Tinum Franklíns voru hræddir um,

a5 hann hefði komi5 ser útúr húsl við kvekarana

með hernaðarsýslu sinni, svo þeir mundu ckkí

kjósa hann framar til skrifara á fylkisþínginu, eu

þar áttu þeir flest aÖkvæÖi, Ungur maður nokkurr,

sem víldí verða [)ingskrirari
,

og átti nokkra af

þíngmönnum ser hliðlialla, skaut því aÖ hoaum,

að menn hefðu fastráÖið að taka embætti6 af

honum, re&i hann honiim [jví vinsamlega segja

af ser f;^rri enn hann væri rekinn frá. Franklin

svaraSi: ^.Jeg Ijeíi heyrt sagt frá manni, sem

gjÖrðl ser að reglu að bi&ja aldrei um neitt em-

bættí, en aldrei heldur neita þeim sem honum

væru boöin. |)essa reglu heíi jeg tekiÖ upp, og

bætt [)ví viÖ, aÖ jeg ætla aldrei aÖ segja af ntér

embætti. Vilji þeir fá öðrum [)aÖ, þá mega þeir

taka þaÖ af mer". Ekki varÖ samt neitt af frá-

rekstrinum, því haun var valinn í einu hljóði tíl

skrifara í næsta sinn. Kvekurunum hefði án efa

þókt vænt um ef hann hefði sagt af ser, eu þeim

leizt ekki fært aÖ taka af honum embættiö fyrir

það hann var ötull í aÖ efla gagn [jjóÖarinnar og

velgengni, og aunaö gátu þeir ekki fundið tii

orsaka.

Eptir að fríður var á korainn tók Franklín

til þesa sem honum hafði lengi verið ríkt í skapi:

að stofna stórskóla (Acadcrai') í Bræðraborg, Hann

hóf það svo, að haun tók sig saraan við nokkra

vini Bina og félagsbræöur , síöan prentaöi haun

ritling einn nafnlausan, og Ict iitbýta gefíns meÖal

allra máismetandi manna. þegar hann sá aÖ vegur

Tar þaunig beindur, tók hann sig upp, og baÖ um
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styrk til stofns handa slcdlanum; gekk paS svo

æskilcga Iiann fiskk safnað 5000 punda (Ii^r-

wmbíl 45,000 dala). Ilann og annarr til voru valdir

til a& segja upp lög skólans, og a5 þeim sÖmdum

og 8arn[íyktum var hús eitt tekiÖ á Jeigu, kénn-

cndur ráÖnir, og skólinn settur. Lærisveinarnir

fjölí^uöu óÖum, og aÖ ekömmum tiraa liÖnum varð

hi'isiö of lítiö. Fé grœddist h'ka óÖum
, því bæÖi

komu miklar gjaíir frá Englandi, eigendur Penn-

skógafylkis gáfu jarÖir, fylkisfulltrúamir lögöu

eiunig drjiígmikið til, og aÖ síðustu varÖ úr skól-

anum hdshöli (allsherjar skóii — Universitet) sem

enn í dag stcndur í BræÖraborg. Franklín segir

sjálfur: ,Jeg heíi nú híngaÖtil veriÖ forstöÖumaÖ-

ur skólans frá upphafi, og heíir m^r veriÖ mesta

gle^i að sjá fjölda únglínga vaxa |>ar upp og taka

framförum, suma framúrskarandi efnilega, sera

síöan urðu merkilegir raenn, og föÖurlandinu til

gagns og sóma".

1751 ætlatSi læknir nokkurr, sem Eondi h^t,

aS sefja spítala handa fátækum sjúklfngum. pá
fiýndist það, hvörsu raikið orÖ'Franklín hafÖi á

sisr meðal alþýöu , um skynsemi og atorku til

frarakvæmdar öllu \»vi sem miðaÖi almenníngi tii

þarfa. liondi leitaðíst viÖ á alla vegu að safna fé

handa spítalanum, eu JjaÖ gekk yfri5 tregt, því

allt þesskonar var ókunnugt Jíar í landi. AÖ síö-

ustu kom hann til Franklíns , og sagíSist racga

Banna, aÖ óiært niundi að koma nokkru á fót til

alraenníngs {jarfa nema hann ætti fjátt í {)ví.

íijíegar jeg biö menn um stjrk", sagöi hnnn, .(Spyrr

fciérhvörr niig óöar: hafi þér spurt Frankh'n ráöa?
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Iivörnig lizt Frauklíni á {>etta fyrirtæki? Neiti

jeg lívi, Jjá
segjast þeir þurfa aÖ hugsa sig ura".

Bondi Jeiddi honum siðau fyrir sjónir hvörnig

spítölum værí varið, og nytsemi þeirra, svo Frank-

lín sá ab fyrirtæki^ var eitthvört hið ii^'tsanaasta.

Hann \H fyrst prenta grein um þetta í blööun-

um, einsog hann var vanur, og l^t gánga áskriptar

bref umkríng á ný, handa þeim sem gefa vildu>

gafst þá allmikið f6, en þó ekki svomikið að nóg

væri, þáiigaðtii Franklin kom fylkisfulltrúunum

til aíS skerast í máliÖ, |)á var bygt spítalahús

og sjúkiíiigar teknir, og varÖ þaÖ alþýöu mcsta

gagn og gleÖi,

Um sama mund kom annarr raaÖur til Fratik-

J/ns, og beiddi hann aö styrkja til aö bygt yröi

samkunduhús handa einum ílokki af Presbýtera-

trú. Jní neitaÖi Franklm, því hann. vildi ekki

gefa sig að neinu sem honum ekki var annt um,

og ekki spilla orÖstýr sínum hjá alþýöu meÖ því

aö VáÖa til þeirra hluta sem hann gat ekki Ijós-

lega sýnt aÖ væru til nota. MaÖurinn beiddi

hanu þá aÖ segja s^r hvÖrir Örlátastir væru þegar

gefa œtti til almenníngs þarfa; um þaÖ neitaÖi

Franklía honura Jíka. ((Leggíö mer þá eitthvört

gott ráÖ aÖ miunsta kosti*\ sagÖi hinn. ..t^aÖ má
vera", svaraÖi Franklín; .(Fari jjíír fyrst tii þeirra

8em f)fer vitiÖ meö vissu aÖ gefa munu; fariS

síöan til þeirra sem óvíst er ura hvört gefa munu

eöur ekki, og sýuiö þeim nöfn hinna fyrri ; en

nÖ síÖustu skulu ])hr fara til þeirra, sem þfer vitiÖ

aö ekki munu gefa, því vera mætti yöur hafi

gkjátlast um suma'\ {^á hló hina ókuuui maÖur,
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og kvaðst niundi fylgja pessii ráSi, hann gjörSi

|jíit5 Ii'ka tnilega, því hann fór til allras söfn-

nÖust nieÖ þvi mdti mikiu nieiri gjafir enn honii

hafði vænt, og var bygt fyrir þær prýöilegt sara-

kunduhi'is.

Eptir aö Frankli'n var orSinn kunniigur mönn-

iini, bættust sífcldt á hann al|íj()Öleg störf, og

var fátt gjört svo , sem nokkru varÖaÖí, aÖ hans

aökvæöa ekki væri leitaÖ aÖ alþýöu ósk. En mest

gladdist hann þegar hann var valinn tii fuiltrúa

,á fy Ikis - gamkomunni , er var hin mesta sæmd
sem siaÖarbúar gátu sýut nokkrum manui. uÍQ^

var orÖiun leiÖur aÖ sitja og skrifa'', segir hann,

(,aíS heyra rædt um })j(Sðarmálefni, og verÖa a5

þegja. Jjegar jeg var fulltriii sjálfur, jókst mhr

J)rek til aö starfa þjóS minui gagn, og jeg ber

heldur ckki á móti að jeg gladdist af sæmd þeirri

sem mfer var gjörö; því þegar jeg hugsaÖi fram á

upphafiö, þá var þetta býsna tign; en auk {)ess

sýudi þaÖ Ijóslega pokka margra til raín, því jcg

haföi ekki veriö í ueinura útvegura aÖ jeg yrÖi

kosinn. Jeg var siÖan valinn um 10 ár samfleytt,

' án þess jeg beiddi nokkurn mann aö gefa raer

aökvæÖi sitt, og án þess jeg leti raeÖ nokkrum

liætti racrkja á raí;r aÖ jcg óskaÖi þess. Undir-

eins og jeg var valinn tii fulltrúa, var sonur rainii

valinn til skrifara".

Um leiÖ og Franklín þannig stundafei gagn

þjóÖar sinnar, lagöi liann jafnframt stund á margs-

konar þekkíngu , og var þaraÖauki öiull og kost-

gæíinn viÖ iön sína. 1^13 var hann þegar farinn

stunda útleudar túngur^ læröihann fyrst frakk-
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neska túngu svo vel^ að haiin gat liægle^a lesiS

liækur á því máli, en sfóan byrjabi Iisiin á Itölsku.

£inn af vinum hans, sem iÖkaÖi þessa tiíngu, var

vanur a{3 koma til hans, og teíldu þeir skák sam-

an, en þegar Franklmi þókti tafliö e^'&a ofmiklum

ti'ma frá foóki^num sínum, stakk hann uppá að

sá sem ynni skyldi setja hinum fyrir kafla úr máj-

fræði (Grammatík) til aÖ læra, eöa lir einhvörju

ítölsku riti til aö þýða á uæsta fundi. peir tefldu

iiærri því jafnt, og unnu þessvegna báöir ítölsku

á taflinu. SíÖan lær!5i Franklin svomikí^ í Spán-

versku, aÖ hann skildi bækur á þá túngu, Ein-

usinni barst honum lati'nskt testament í hendur,

gekk þá yi\r liann a^ liann skildi mikið í þvi;

þessvegna tók hanu til aÖ læra latínu, og var það

yfriÖ hægt, því liinar túngurnar voru honum bezti

stofn. f)etta koin honum á þá trú, aÖ menn færu

að Jikiadum ekki beinasta veg þegar menn lærbii

túngur. I stað þess allflestir taka lati'nu fyrsta, af

því hún er mó&ir margra Iiinna nýari túngna,

fannst honum auiSveldara að taka þær fyrri, og

8Íðan Jatínuna. ^P^^ ^i* sönnu satt'', scgir

hanu, ^(dð ef v^r gætum komist haptalaust / efstu

rim á stiga, yröi oss ekki mikiö fyrir a§ fara

meÖ höptum niður aptur, en hitt er vi'st, aÖ hæg-

ast Teröur að komast efst, ef maður tekur til

neÖst. Jeg vil því biÖja þá sem ráöa kennsln

únglínga, aÖ hugleiÖa, Iivört ekki mundi bezt aS

taka Frakknesku fyrst, og síÖan Itölsku , einkum

þar raenn optlega hætta viö latínuna eptir aö hafa

^ numíÖ lítiÖ eöur ekki, og j^fa síöan aldrei nein not

af. Færu þeir nú hina leiÖina^ gætu þeir kannske.

É
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þó [)eir Iiæitii áðnrenn þeir væni koinnir aÖ lat-

ínunni, veriÖ búnir aÖ nema eina eða tvær af liin-

um nýari túnguin, sem þeim gæti orðið

En — þaÖ voru ckki einúngis tiíngumálin sem Frank-

\íi\ stundabi; hann girntist Innilega aö þekkja allt

sem var gott og gagnlegt. Felagiö , scm áður er

nefnt (Sameiníngin) , var honum aö miklu gagni,

því bæði gat hann numi^ margt af feiögum sín-

um, og líka allopt frædt þá, en af þvi jókst eljiiii

hans tii allrar visinda- iökuaar; til hins sama

studdi annaÖ felag sera nefat var (.llcimspckis-

ftilag", og hann ásamt öÖrum var höfundur að.

^aÖ var aiS Íikinduin, aiS sá ma^ur sera haföi

svo ágætt verksvit sera Franklín, raundi einkum

taka eptir kröptum náttúrunnar; að kynn'ast [jciixi

var h'ka ástundan hans liin kærasta og iðnglcgasta.

Djúpsæí hans og grandskygiii festu bráöt sjónir

á því sera ekki lá í augum uppi , í síirhvörri vís-

indagrein; hann var ekki í rónni fyrri enn hann

þekti hvað eina scm hann lagÖi stund á, grand-

gæíilega, ásamt staÖ þess og afstöðu í rciti vís-

indanna. Nú vildi svo til aö hann einkum festi

sjdiiir á {)eim hlut, sem ekkí hafði veriÖ gefinu

niikill gaumur að áður: þaÖ var raf?irmag7iið (Elec-

tricitet). — ]>egar í fornöld höföu vitrir mcnn
tekiÖcptir, aÖ rafur dróg aÖ scr aöra hluti ; náttúru-

fróðir menn á seinni öldum höfíSu tekið eptir

því á mörgu, Grey, enskur maöur, tók eptír því

1728, aÖ rafurmagni inátti beina úr einum Iilut í

annan, {>ótt peir væru sundurlausir ; eiunig aÖ ef

meun hengdu upp járntfin á silki[>ræ&i eöur hári,

neru síÖan fast mjóa glerpípu og ifetu undir teia-
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inn, sænst neistar fljúga úr endunum ef í myrkri

væri. Eptir þaÖ hoföu lærÖir menu í ])ýzkalaudi

ransakað rafurmaguiÖ; og gjört inn það margar

tilraunir merkilegar. Einn af vinum Frauklius í

Lundúnum, er Koliinson het, sendi «theimspekis-

fMagiuu'' 1745 skírslu um þessar tilraunir
, og

eina glerpípu eins og [jær sem hafðar voru vi5

tilraunirnar. FrankJíni þókti mikiis um þctta

verÖt; f<>r hauii þegar aÖ reyna pipuna, og

reyndist lionum einsog hinura hafði reynst, en

hanu tók þaraíSauki eptir mörgu öÖru, þegar hann

fdr aÖ veujast viÖ. þegar aörir heyrÖu þetta,

ílyktust svo margir í hús Franklíns, til aÖ sjá

hvörsn þetta yvbl, hann hafÖi varla húsrúm;

hann let því gjöra margar pípur eins, og sýndi

vinum sinum aÖferðína. Eínum af nágröuiuim

Franklíns þókti mikil skemtan aÖ reyna rafur-

roagniÖ; Franklín rhbi honura a& sýna aÖferÖiua

og taka borgun fyrir, og það gjÖrði hauu; var

paÖ mörgura gagn og skemtan, og houum sjálfum

ábati, en hann var snau&ur maöur áöur. Frank-

Ini samdi fyrir haun skín'ngu um tilraunirnar,

var þeim þar skipt í flokka, raðaS niður og síöaii

skírt frá aðferöinni. Eptir aÖ haun haföi lengi

hugsaÖ um þetta efni og rejnt fjrir ser, tók hann

eptir mörgu sem einginn haföi áöur tekiö eptir,

en síÖan er orÖiÖ alkunnugt: það var eitt, aÖ þrura-

uskýin væru ekki annað enn rafurmagnaÖ lopt,

og þruraueldur rafurblossar , sem gusuöu úr ský-

uuura þcgar þau nálguÖust jöröiua; eld þennan

héldt hann vera hinn sa^'a og þann sem sæist í

enda járnteiusins og pipunnar. fetta varö honura
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pvf lj(^sara sem hanti hugsaðí lengur um þaS,

Iiaun [jóktist sjá sanniudi þess á mörgiim lilutum, •

en alit það var eun óreynt. Ilouum fannst, að

ef þetta væri víst, þá mætti veita [írumueldi, og

gjöra haun hættulausan bæum, ef járnteinn væri

settur á hús, sem stæ5i nokLurra álna uppaf, og

geagi þaðau í jöríS nibur. |)aÖ var honum stærsta

gleöi aÖ hafa tekið eptir þessu, cn hann var láugt

frá aö hugsa til launa fjrir þaÖ, miklu framar

ffdktist hann vera skuldbundiun tii að segja vini

gínum á Englandi hvaÖ sí;r hefÖi oröiö úr gler-

pípunni, því hann þakkaði honum aÖ hann hafði

nokkurntíma tekið eptir rafurmaguiuu. Ilann

skrifaÖi honum tii, og sagði honum skilraerkilega

• og uákvæmlcga frá |)ví sem hanu þóktist hafa upp-

götvaö., Vini hana fannst raikiÖ um það, og Iht

lesa bréfín á fuudi vísiudafélagsins i Lundúuum,

e'n þar þóktí ckki mikið í þau varið, og ekki

þóktu þau taka því aö þau yrÖu prentuð í rita-

safui félagsius. þó vur einn maður sem ekki

varÖ félagsmÖnnum samþ^'kkur; hanu hét FúÖir-

gill
, og var lækuir frægur mjÖg ; sá dáÖist aö

bréfunum, og voru þau aÖ haus áeggjun prentuÖ

ein scr, en fáir gáfu gaum aÖ þeira á Englandi, Um
gama bil haföi einhvörr suúiÖ þeim á Frakknesku,

ög þó iilaj komust þau þanuig i hendur Búífoni

hiuum fræga, náttúruspekíngi Frakka, og þókti

houum væut um, svo hauu lét snúa þeim á betra

mál. f)egar sú bók var orÖiu kunuug, varÖ ábóti

"okkurr, er Nolli (Nollet) hét, og var keuuari ein-

hvörra af konúugsœttiuni, reiÖur mjög, því hanu
liaföi gjört bók ura rafurraagniö, sem þá var al-
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jneiiuttrúa^; heldt hanii aðfjandmenn sinir mundu

hafa spunniiS upp br^f þessi tii að spilla fyrir

sí;r og eria sig, og nefnst ókunnu nafni lil blekk-

íngar, því haiin vissi ekki til aÖ nokkurr maÖur í

heimi lieli Franklín ; en jjegar hann frfetti þaÖ

meft vissu, skrifa&i hann bref ámóti, og áttu {>au

aÖ hrinda ineiiiíiigu Frankli'ns. þegar brcGn bár-

ust Frankh'ní i Iiendur, ætlat^i hann fyrst aÖ svara

|ieira, af því þau voru orðuÖ til hans, en hann

hvarf frá því aptur, og reÖi heldur af að nota

tímann til að gjöra fleiri tilraunir. Ilann hafði

fastráðið áður aÖ láta slíka hluti ávallt fara sem

auöiÖ væri, |>ví standi raál á aungum fæti, sagöi

hann, væri til einkis aÖ halda því frara, en sé

þaÖ sannleikur, inun þaÖ sjálft koma ser fram.

þaÖ sýndtst bráÖt aÖ Franklíni missást ekki ura

þetta: Taia peirra fjölgaÖi óÖura sem voru á hans

máli um rafurmagiiið; brf^fum hans var sniiiÖ á

aörar túngur, og ílröi (Roy) nokkurr í Frakk-

iandi svaraöi Nolla fyrir hans höud. MeÖan leit-

aöist Frankli'a við, hvörsu h:inn mætti sanna raál

sitt meö tilraunum, og rann lionum þá í Jiug aÖ

freysta aö draga þrumueldinn niÖur úr Joptinu,

1)6 þaÖ mætti sýnast ofdyrfskufullt ráÖ og greyp-

ilegt. I brefum síuura haföi Ji;inn sagt aÖ hana

heldi þaö mega, meíS því aÖ reisa uppnijóan járn-

tein á Jiáu húsiý en í líræÖraborg var of smáhýst

lil þess* Hann tök þá til bragÖs að hann gjöröi

dreka, sem börnum er tíðt, og Jet íljúga í loptupp;

þaun dreka gjöröi Iiann úr silki, en ekki breíi,

og festi járnbrodd á Iiauu ofauverÖan. Einn dag,

þegar dróg upp tii skrugguvcöurs , fór hauu út á
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völl mc5 syni sínum, {)ví oðrnm viUU hann ekki

sep^ja ætluu sína, til aÖ forÖast gis þcirra ef mis-

takasi kyuni. riauu let (Irekanu (Iji'ij^a upp í þrurh-

uský^ hafÖi taug á houuni, fór síðaii uudir

skúta tíl aÖ forÖast reguiÖ. ]\ú gekk svo lcngí

að hauu sá auugan vott cldsius; tók hann þá að

verða efablaudiun, og skar það lianu sárast aÖ

mcnn mundu kalla sig skrumara, af {)ví ckki rætt-

íst þaÖ sem haun haf&i sagt. pá sá liaua allt í

einu að lóin á taugíuui fór að rísa , hann bar

lykil aÖ og flaug {)á neisti. Síöan reyudi hanu

mcð mÖrgum liætti, og varð fullvíss um að liaun

haföi rett fyrir ser. GleÖi haus var óscgjaulcg;

honum hafÖi hlotnast sú hamiugja aÖ uppgötva

])UÖ, sem auÖs^Ö var aÖ mundi draga til harÖla

raikilla visinda, veröa allri manu[)jóÖ til vclgeuguis

eílíugar, og undireins lialda orÖstýr síuum á lopti

mcöan hcimurinn bygÖist. Ilana haföi komiÖ skyu-

scmí maunsius uppá aÖ veita [)runiucldinuni [)áuga6

sem hún vildi^ aÖ beita [)ví vopui, sem ]iún heldt

fyrrum aÖ ekki væri bært neraa Seifi og Jíór, eður

þeirra líkum. Fára vikura áÖur var uppgötvaii

haus sönnuð á Frakklaudi, svo augljóslega sem

veríja mátti. Búfí'on gekst fyrir [)ví, og aörir

lærÖir meun,. að láta rcisa járnstjaka á turuuuum

í Parísarborg og tveira stöÖum öðrum til rcynslu,

einsog Fraukl/n hafði gefið ráö til. AI[jýÖu fýsti

mjög aÖ sjá hvörnig [jcssu reiddi af, og auÖuaðlst

það í Maí mánuÖi 1752; þá lcið [)rumuský yfir

einn turulnn, og sáu menn jafuskjótt neistanug

og önnur rafurraerki. Fára döguip síöar tók

ctde Luc", frægur náttúruspekíngur nokkurr, eptir
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hínu sama, hafði hann reist tilfæringar á húsí

sjálfa síns. f)essum viöburöum var 8Íi5an lýst

fyrir aiþýÖu, og þusti fjöidi nianna a{3 til að for-

Titnast um hvörnig þessu væri variÖ. Frakkakon-

úngí þókti svo mikils um vcrðt, að hann var opt

viÖ meö alla hirb sína þegar tilraunir voru gjörfear,

og var nafn Franklins þar í hvörs manns munni, Eng-

land og ÖÍl NorÖurálfan vakna(3í nú allt í einu til

eptirtektar á uppgötvun hans. IIiö konúngiega vís-

inda felag í Lundúnnm fjrirvarÖ sig, hvörsu lítinn

gaum þaÖ haföi geíiö að brefum hans áÖur, og \H nú

einlivörn hinn frægasta náttúruspeking þar í landi

skíra felaginu frá [)ví sem í [)eim heföi staöið,

og hvör skírteini hann hefði síðan scndt til Eug-

lands um [>etta efni. Skírsla þessi var prcntuÖ í

ritasafni f^lagsins , ásamt lofræðu um Franklin

;

en til að bæta úr þvf aö þaÖ hafði eink'is raetið orö

hans áöur, reitti það honum einnig [)ann sdma

aÖ hjóða honura í felagiÖ tillagslaustj Mikilfeldur

(Macólesfield) lávaröur, forseti fclagsins, sendi

honum síðan minnispeníng felagsins úr gulli.

|)araÖauki var honura geíin meistara (Magister)^

nafnbót á háskólannm i Kantarabrjggju (Cambridge),

og send meistaraskráin yfir i Vesturálfu,

Meðan orÖstýr Frauklíns þanuig barst út um
víða vcröld, gekk hann sjálfur í öllu heima i

prentsmiöju sinni, og vann einsog hanu var vanur

;

einginn maður sá hann bregöa skaplyndi úh hátta-

lagi. Frægö hans utanlands jók enn raeira virÖ-

íngu hans meÖal bæarmanna^ [)eir sáu aÖ borgiii

hafði sóraa af honum, og þókti því vænna um
hvörsu hanu var óstoltur, réttsýnn, ræktarsaraur

I
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við f(5sturjör5 sfna og framkrænidarsamur í ollu

sera rífka mátti hag [jeirra. það var
.
{)ví ekki

kyii þútt lianu væri kvaddur ti! a$ skerast Í ali-

ílest alþý&u málefni sem til aðgjörða komu.

1754 var aptur von á ófríöí milli Englands

og Frakklands; stjdrnhöfÖíngjar (Ministerium) á

Englaadi skipuöu þá svo fyrir, aÖ nýleudnfylkitt

skyldu velja sér fulltrúa hvört ura sig, og skyldu

þeir hittast allir í Albausborg (Albany), áttu þeir

að koma shr saman viÖ Jörpumenn (ludíana) um
samlÖg til laudvaruar. HÖfu^smaÖuviun í Penus-

mörk og fj-IkisþíngiÖ völdu Franklín tjl fylkisfull-

trúa; samdi haun þá á leiðinui til Albausborgar

reglugjÖrÖar-frumvarpi hvÖrsu bezt mactti haga a5

öll f^'Ikin ættu felag saman um vörn og önnur

stórmæli scm varðaÖi þau öll. Hann stakk nppá

að konúngur kysi aðalíorseta (Generalpræsident),

og til ráöaneytis honum slcyldi hvört fylki velja

ser fulltrúa. Ilann sýudi frumvarp þetta á þíng-

inu, og líkaÖi öllum þaÖ svo vel, aÖ þaÖ var sam-

þykt meÖ fáeinum breytíugum, en þaö fekk ekki

framgáug þeísvegna, aÖ stjórnín á Euglaudi óttaö-

ist aÖ nýlendurnar mundu magnast viÖ [)aÖ um
of, og verÖa of sjálfráÖar, en vera má {)aÖ hali

seiuna verið uokkur orsök til, aÖ landsmenn tóku

upp þessa stjdrnarlögun, þegar þeir náöu frclsí.

I staö þess aÖ hvetja fjlkin til samheldis í laud-

vÖruiuui, sendu uú Englar BraÖdokk herforíugja

siun til Vesturálfu , mcÖ tvœr sveitir stofnhers

(regulære Tropper) , átti hann aÖ fara gegnum

uierkur {»ær sem ern fjrir norÖan fylkiu, og

koma svo á óvart ofaní nýiendusveitír Frakka.
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FylkisfuIItriiar í Pennsmörk grunuSu, margra

Jiluta vegna, víiiáttu BraSdoks, og óttuðust [íess-

vegna að hana rnundi verða harðdrægur ef hann

fœri gegnum fylkiö meÖ her sinn, peiv tóku

j)aö ráö aÖ senda Franklín í veg fyrir hann, til

að rejna að tala honum hughvarf; var það á orÖi

gjört aö Frankliii ferÖaðist í embættis eyrindum

sínura, því hann var {)á æzti ræÖisraaÖur yíir pöst-

gauugum öllum ura fylkin, og ætlaÖi aö hjóÖa

BraÖdokki liðveízlu sina , svo bref gætu gengiÖ

milli hans og fylkjanna, og hann fengið styrk hjá

livörju þeirra cptir þörfum. Franklíni heppnaÖist

eyrindið, en honum var nærri orÖiö hált á aíS

hann gekst fyrir aÖ greiÖa lierferÖina meÖ ÖÖrum

hætti. Ilerinn var í mestu vandrœÖura áöur hanu

kom, vegna akfæraleysis, og var viÖ sjálft biiiÖ að

öir herferöin færist fyrir. Franklín' lofaöi þá aö

i'itvega akfæri frá Pennsmörk fyrir sanngjarnlegt

kaup, og hvatti bríjílega Pennskógamenn til aÖ út-

vega þau, en hiit aÖ ábyrgjast kaup allt og skaÖa-

hætur. J^annig fekk BraÖdokkur stjrk, svo hann

gat haldiö áfram, en hann treysti ofnijög hernaÖ-

arkunnáttu NorÖurálfnbyggja, og þáði því ekki lið

JÖrpumantia , sera buÖust honum sjálfkrafa tii

JiÖveizhi. J^egar hanu kom á eyÖimerkur, |>ar

sem alla vegu þraut, sá hann fyrst hvar hann var

aö kominn, því þegar hann þóktist óhultastur fekk

Iiann allt i einu skotelda lieilsan frá FrÖkkura, og

Jörpuraönnura vinum [leirra, höfðu [>eir þá leynst

ailt/í kríngum herinn í runnum og á eikabaki.

t>ar feli BraÖdokkur og mestur hiuti ilokksforfngja,

en liö hans flýöi sem fætur toguðu, og skildi eptir



öll faung síu. Nú toinu f)eir sem akfævin höfi5a

Ih^ til Franklína, og kiúifðust skaðabóta, en ef lianu

iieföi átt að gjalda þær allar mundi Iiann hafa

oríSiö snauSur raaöur, og {>ó ekki hrokkiíS til ^ cn

hanu fekk fyrst frestDÖ kröfunura meb goöu
, og

síöau heppnaðist houum, eptir nokkra frammi-

stöbn, að fá skat3abætnr i^r ríklsígoðinum,

Meðau höfÖu JÖrpumenn herjíiÖ á landamær-

um Pennsmerkur, eyddu þeir |)ar laudið, og rændu

borg eina litla, sem hht Náðarbúð (Gnadculint),

og brendu si'Öan, þá borg áttn Ileruhiíttíngar *).

Franklín hvatti [)á alþýðu til að vopnast, í flugu-

rith'ugi eiuum, og var [)ví vel tckið af Öllum, MeÖan

herinn var í búui'ugi, beiddi höfuÖsmaÖuríun Frauk-

lín aÖ fara til lieraöa [)eirra sem liggja Icuírst í

útnorÖur í fylkinu, til að segja fyrir bjggíngu

•) Floltlcur Jjcssí cr í inörí^u fráhrcyltnr öbrum tríslnum

síifnnbum: bœÖÍ í truargrcinum an(llc<»ri stjcivn, cÍnnÍ<»

í siÖfcrðÍ, og jafnvcl klæÖaburÖi^ of^ yrbí hrr oflan*íl frá

|)ví ab skíra, cn nokkuÖ er s.if^t um |)a5 í l.andaskip-

unarfrœÖi II, 98 o^ 111, 115, þeÍr leljast vera koninir

frá Dalamanni flokkÍ (ValdL'nsum) , en uppruni nokkslns

sá, ab grcifi nokkuvr á Saxlandl sem Zinzindorp bct,

trúmaÖur niikill, Vynnvisl \i& nokkra af binnm svonefndu

bratðrum frá Meerí (niœbrisclie Rviidcr) ofí fluttust nokkvir

til hans 1722, cn siöan flcíri, bys^u Jjcir bovg i landí

hans, og ncfndu fíerrnkút (Droltlnsbub), cn liann ^iövðlst

íoiin^i íyrlr fcím , o^ sklpaðl rv^Ui Já scm {lelr hafa

haldið siban, |)eir gángast mjöf^ fvrÍr kristniboöi, og

S(!nda inibobendur um allan heím, JVlIlíiö orb lu-fir

farib af slðavendnl Jelrra o^ iöjusi'nil, Of; hafa niar^tr

fcnf^íÖ J)clra bÖrn sín til foslurs , einkum nieybörn, tlt

firla |)au solli og venja |)aU til gtibhrœðshj.

5
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flinákastala , sem vant var atS hafa lii vi'gis liióii

Jörpumöniium. riann kom á lei&inni vi6 í Náðar-

búð , og sá þá vegsuinmerki , var bærinn allur

öskuhrúga, jíirdreyfð dau5ra manna búkum, þeirra

sem Jörpumeun höfÖu myrÖt. IleraÖsmenn söfn-

ubust nú tii hans, felldu þeir stórvibi og drógu

saman, og grófu úiki i kríng, en Jörpumenn Jágu

á njósn á hölunum kringum þá, og leituðu s^r

færis að ráöa að þeini, en þóktust ekki hafa liðs-

afla tii atlögu að svo búnu. Frankiinsmenn bygtSu

þar þrjá trekastala á skömmum tíma, og síðan sneri

Frankiin sjálfur heimleibis aptur til Bræðraborgari

en skildi eptir duglegan foríngja í sinn stað. þegar

hann kom Iieim var liÖsafnaðurinn sem raestur,

og lögura bundinn. Flokksforíngjar hersins völdu

nú í annai^ sinn Frankli'n ser til höfÖingjn, og

tókst hann þaö embætti á hendur. (tt^egar jeg

var búinn að kanna sveit mfna'*, segir hann, .^og

sjá hernaöar-kunnáttu hennar í f^rsta sinni, fylgdu

allir sveitarmenn m^r heim, og skutu nokkur skot

mhr til virftíngar framanfyrir húsi inínu. Af hrist-

íngnum brotnuÖu þá nokkur gleráhöld fyrir mer,

sem jeg hafÖi til aö reyna með rafurmagnið, En
ekki varö hið nýfengna herstjórnar embætti óbrot-

hættara, þvi hin enska stjórn ónýdi rétt á eptir

hersafnaðar lögmáliö'*.

Maður er nefadur Vilhjálmur Penn ; hann var

kvekari; hann hóf fyrstur landnám í Pennsmörk

(PennskógafyJki — Pennsylvaníu), og bygði BræÖr-:

aborg, höfuðborgina (nál. 1C70). Vilhjálmur átti

stórfe hjá stjórninni á Englandi, og fekk hana

fyrir þaö víÖIendi raikiÖ af óbygÖu iandi í Vest-
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urálfu, en síðan Thil hann raenn til að búa í lahd-

námi 8mu, Englismenn og þjóöverja*)- Vilhjálmur

var sjálfur höfuösmaður (Gouverneur) í fylki sínu,

og gekk tign sú / erfðir, en af því flestir ættmenn

haus voru búfastir á Englundi, settu þeir höfuí^s-

niann yfír fylki6 í sinn staÖ. Ættmenn Yilhjálma

höföu sraámsaman selt raargar jarÖir þar í fyik-

inu, en áttu þó margar torfur eptir og raiklar, og

viidi Iiufuðsmaðurinn láta þær allar vera skattfn'ar

sem óseldar voru ,
þvi svo var honum urabo^íð £

veitíngarbreíi lians, en fulltrúarnir vitdu eins láta

gjalda skatt af þeim jÖrÖura og öðrura.

Franklúi var á fulltrúanna máli, fm' honura

pókti hitt rángíndi > varð hann optastnær til að

svara br^fum höfuðsmannsins fulltrúanna vegna,

og slóst þar stundum í ertíngar. J>ó var Morris,

sem þá var höfuösmaöur, góður vinur Franklína

uUinþfngs. Eiuusinni raættí hann Franklíni á

stræti, kom til hans að fyrra bragði, og sagði vi5

hann: ^tphr veröíð að koraa heira raeÖraferFrauk-

Hn! og vera hjá raer í kvöld^ þ^r raunuð hitta
'

þar gest sem yður verÖur skeratan að"; síöau

ieiddi hann Franktín heim raeö ser. A því kvöldi

þurfti Franklín á allri orÖheppni sinui aö halda;

því þegar lengi haföi veriö drukkiö af kappi, og

sarnræöan tók aÖ verÖa gleÖimciri, sagÖi IiÖfuÖs-

maÖurinn sera ígamui: ser þækti jafuan suiIIÍyrÖi

þaÖ sem haft væri eptir Sankó Fansa, sveiui herra

Kíkottar**), þegar haun heyrÖi haun ætti aÖ veröa

•) 1689 voru ínnbiíar 4000.

") Sagan ura Iferra Kik^tl {Ðon^Quixoite) og svem hans

5*



}ií)fu8sraa8ur: a8 hann vildi ]m Iielzt vera paíS yfir

Blökkumönnuni
,

[>ví þá gæti hann selt alla f)ogna

síua ef ser felli ekki \it þá. f>á sagði cinn af vinum

höfuösmannsins viö Franklíní ^Jlvað kcraur {>á til

Franklín ! aö jjer haldiÖ sífcldt raeö bölvuðura kvek-

urunum? Ætli þaö væri ekki betra aÖ selja þá?

phr fengið J>á vel borgaða hjá þeira sera fjlkiö

eiga!'' (,Nei!" svaraÖi hann , ^Jiöfuðsraaðurinn er

ekki búinn aÖ gjöra þá ncSgu blakka". ,(En þaö

var líka satt'% segir Frauklín, undireius og hauii

segir frá þessu^ „höfuíSsraaÖuriun haföi gjört |)á

8V0 blakka (rægt [>á) sem hann raátli, í skírsiura si'n-

ura til stjórnarinnar, en þeir þvoÖu sortunajaTuóöum

af ser og köstuÖu henni framauf Iiann sjálfan
>
og aÖ

síÖustu, þegar haau var orÖinn liræddur um hann

mundi veröa svartur, hætti liann öilura tökura og

haföi sig á burt".

Eptir aÖ Morris var koraínn úr landi, var sá

maÖur fenginn til hÖfuÖsraanns, sem Dcnui (Denny)

er ncfndur, og var kapteinu aÖ nafiiböt. Yar

gjörÖ veizla móti honum í BræÖraborg, og r^tti

hann Frankli'ni þar hátíÖlega minnlspeníng hins

konúnglega vísindaf^tags í Lundúnum, sera áÖur

var áminnst. pegar máltiÖ var lokiÖ , og menn
, voru seztir aÖ drykkju , kallaði höfuÖsmaöuriuii

Frankl/n á einmæli inn i aÖra sti^fu. Ilann kvaðst

lengi hafa heyrt haus getiö aö almanna rúrai, og

haft miklar maetur á honum, vinir sínir hefÖu líka

er i fyrslu riluÖ á sprinviT.ska liiiif*u, og cr orSIn nijÖg

írœg, hcfir hcnní vcríð ðnúið á ilcstar tungur i Nor5ur-

iMxx.
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rá%ið sbr a5 leita yináttu hanSi því hann mundi,

fremur Öllutn ÖÖrum, mega hagræÖa fyrir höfuðs-

mönnum; beiddi liann Frankh'n vera skr vin-

veittan, og kvaöst vera búinn til alls greiða aptur

á móti. Ilann tHÍa^i margt um hvÖrsu lands-

drottnar vildu fylkinu vel , og hvörsu æskilegt

væri að samljndi þeirra og fjlkisbúa yrði seni

bezt; en aö síöustu skar hann uppúr, af því þá

var öl oröift inuri mal3«r, aÖ landsdrottnar raundu

ríknglega launa sferhvaÖ þaÖ sera þeim væri gjört

til þægöar. Franklín svaraði, aÖ guði vœri svo

fyrir þakkaudí, hann væri ekki uppá örlætí þeirra

kominn , og hann mætti heldur ekki taka slíku,

því hann væri fulltrúi alþýðu. f^etta væri þó

ekki þannig meint, að s^r væri nokkur laþjkkja

í hug tii landsdrottna sín vegna, og kvaðst vera

fúsastur mauua til að styðja serlivað það sem

Iiunn væri Sdunfærður um aÖ væri alþýðu nyt-

samlegt, án allra launa. Sjálfum Iionum þakkaði

Frankliu vináttuþokka til sín
,
og kvaðst verá bu-

inn aÖ hagræða fyrir hotnim hvað hann mættí^

en hann vændist þess eiunig, aÖ hann ekki hefði

fengiÖ eins öefnileg eyrindi með aÖ fara einsog

forgaungumenn hans. f^aÖ reyndist samt bráÖt,

að honuni hafÖi verið lagður sami ferill, en Frank-

1/n var Jíka samur til raötstöÖu; hann svaraÖi

fulltrúanna vegna einsog áður, þó Iiann aldrei

tetti sjálfur ueitt i höggi vílS höfuösmannínn.

Sundurþjkkjan fíJr alltjafnt vaxandi, og þó Ládon,

sem tók viÖ hersíjóm eptir falMiraÖdoks, JeitaÖi

ssetta, og stefudi til sín Frankliui og höfuÖsrannn-
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inuíD I [)ví skyni, stoSaM pa5 ekki; aungri sæU
varð komíð á,

Sundurþjkkja þessi, milli Jandsdrottna

fulltrúanna, steyptilandinu í mesta háska og vanda.

}>egar fulitrúarnír lögðu skatt á tii framkværadar

nytsamlegum fyrírtækjum, og Iilifðu ekki jörðum

landsdrottna heldurenn öðrum^ viidi liöfu^sraaöur-

inn aunganvegin játa skattinum) og ónýtti þarraeð

alitsaman. Frakkar og Jörpumenn juku á hásk-

ann, því fjrir ránum [leirra og herverkuni var

hvörki iffi manna nh eignum úhætt, og penínga

var ekki hægt fá að, landiuu til varnar. \>6

BtóSu fulltrúarnir fast á sínum rétti og alþýbu,

þókti þeim ekki fært að láta réttíndi sín augljós

fyrir rángsleitni landsdrottna , en þaral^auki óv/st

hvörsu færi þó undan væri látið, Seint um síöir

ásettu þeir sér að þola ekki lengur slfkar búsifjar,

og sendu klögunarskrá og bæn sfna til stjórnar-

innar; en til að fara raeð raáliÖ þurfti að velja

mann, sem gat ferÍSast til Englands og fylgt því

duglega, og fengu þeir Frankiíni þetta eyrindi á

hendur.

Nú skipiust leiðir fyrir Franklíni; hann kom

nú í flokk þeirra eem sýsla um raáiefni þjóðanna.

þaS var að sönnu einúngis eítt fylki sera hann

átti aS halda uppi svörum fyrir; en það eyrindi

leiddi beinlfnis til þess, að hann síðar hlaut einn

mestan þátt í þeim vi^burSum sem breyttu ástandi

tveggja heirashluta á sköramum tímaf og sköpuðu

Jþeim og öðrum forlög um óþektar aldaraðir^ hann

Tarð einn af þeim merkismönnum sem gjörast
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oddvitar [>jó(5aimB
,
og segja peim tii ici6ar hvört

lialda skuli.

|)cgar Franklía var búinn að rá&stafa búi

síau, og útvcga öll skírteini sem liafa þurftí, r^ðst

Iianu til ferÖar; fór liaiin fyrst til Nýu-Jórvíkur,

því þaöan gengu lilcypiskiUur (Pakketter) til Eng-

lands. Ládon, sem fyrr var getiÖ , r^i^i ferðum

þeirra, og hafði hann Jofa^S Franklíni aÖ hann

skyldi ekki þurfa a& biða degi iengur í Jdrvík.

Ládon skrifa^i br^f á hvörjum degi, og lofaði

eins á hvörjum degi aÖ skútan skyldi vcrða búíii

morgun", en samt drdgst þaö um þrjá mánuÖi.

Seint ura síöir komust þeir samt af staö. A leið-

inni tok Franklin eptir því hvnh tlýti og tálmi

skipgángi á siglingum, og hafÖi það meÖ öðru til

dœgrastyttíngar ser. Skip þeirra sigldi ágætlega,

og dróg vel undan víkingaskipiim Frakka, er marg-

opt rcyndu að sigla þá uppi. £itt kvöld voru

þeir á siglíngu nálægt Englandi, þá hafði einu af

skipverjum, scm átti a^ lialda vör^ i framstafni,

sofiiað útaf, og víssi sá sem að stjórn var ckki

fyrr, enii hanu sá mikinn eldhnött rauðaa fram-

uiidan skipinu, og ekki allijærri, þekti lianu a6

þaS var varÖvitinn á Sylliiiga (SciIIy) klettum*),

og etefndi skipiÖ beint á þá í blásanda bjri.

StýrimaÖur var genginn til svefns , og ekipvcrjar

ui'öu allir fclmsfullir, en það varð þcim til li'fs,

einn af feri3amönnum þcim sem meÖ skipinu

voru þreif stýriö, vatt skipinu undir vindinn, og

' Kn<;UntÍí þæi' cru Tiúkill voj^cstur sjórarcadum.
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fókk með mesta harðr>]gi borgið ölliisaman; sA

mn^ur hct KinnaÖur (Kennedy) og var kaptcMnii

aÖ iiafnbút. Morguiiinii eptir, {)egar upp birli,

voru peir komnir undir Falraóöu (Falmoutli);

blasti þá ágæt höfu við þeim og stciö [>ar sigia

viÖ fiiglu. llétt í [)ví peir korau á land var hringt

tii kirkjugaungu , og gekk Franklín| þángað með
8^ni sínum aí5 þakka guöi i/fgjöfina, Síöan fóru

þeir landveg til Lundúnaborgar og komu þáugaÖ

27 Julí 1757.

J)aS mátti hvörr maöur sanna, scm hugleiddi

hindranir |)ær er Franklín átti við aÖ striða, aÖ hon-

um mundí ekki auðveldt a6 vinna mál silt. Mót-

stöÖumenn hans, sem fjlkið átlu, voru stórauð-

ugir menn og vinsælir á Englandi/ og höfÖu |)ví

marga ser meÖniælta; stjórninni var leiðt aÖ heyra

klögumál ura óleyfilega meÖferÖ konúnglegra leyf-

isbrtifa; en auk [^ess var almanna rómur mótfall-

inn Vestmöiinum, [)óktu [íeir staglsamir og [)ver-

brotnir, sem helzt mætlu kvarta yíir sjálfum sen

Allt [)etta let Frankl/ii ekki á sig b/ta, hiinn let

sfcr fyrst annt um aÖ laga al[)ýðu dóm á málínu,

og [)areÖ dagblöÖiii höfÖu mest ráiigsnúiÖ lioiinm,

valdi hann |)iiu til aÖ leiöretta mein/ngar manna.

MótstöÖumenn haiis og hjálparmciin [)eirra leíu

jirenta nafnlaust álas um \estmenH ; [)vi sætti

hann til áÖ svara nieÖ sama hætti, og sannaöi aö

J)eir ættu einmiöt á rííttu íiÖ staiula. SíÖan let

lianii prenta sögn Pennskógafylkis frá laiulnnms-

tiÖ og fraiuaö [)vi scm [)á var komlö. Bæklíngur

•
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f)essi var hygður A skýlatisura vitnisburðum , Og

saniifæröi haun ai[n'ðu ab fiillu urHf að Vcstmeiiii

liöföu rctt aiS mæla. Laiulsdrottnarnir liÖfðu áður

verift fastir á sínu máli og hafnaö öllum sáttum,

en 1111 föru þeir að láta undan. Að sí^ustu kom
Franklín máliuu svo, aÖ þeir lofuðu að sættast,

með [jví skilyrði aÖ si'iiar jarÖÍr yrÖu ekki skatt-

lagíSar frekar cnn aörar jaröir í fylkiiiu
,

og varö

það sætt þeirra.

Fyrir [jessi málalok varð Franklin svo nafn-

togaÖur, aÖ þrjii öniiur fylki: Massakúsa (Mas-

sacUusette) , MariuÍaiuÍ (Marylanil) og Gyrgisland

(Georgía) kusu hanii shr til eyriiulsreka (Agent),

tók haiiii þvi nieÖ gleÖi, og lét þá heltlur ekki

|)urfa aÖ iÖrast kosiiíiigariunar.

Englismeuu áttu uni þetta mund ófriÖ vi5

Frakka, einsog áÖur var um getið, og varFriÖrekur

hinii aunarr Prnssakonúngnr haiulamaður þeirra.

Afreksverk Friðreks koni'ings voru svo fræg 4

Englandi, aÖ uáiega hvört mannsharn dáÖist að

þeím, og stjöriiin klauf þri'tugan hamariiin til hers

útgjörÖar í|>ýzkalandi kouúngi til aöstoöar. Frank-

líni |)ökti sem Eugiiindi mnndi líliÖ happ standa

af [)essu, en hitt hiyti aö veröa Frökkum stærsta

tjón, ef þeir mistu nýlendur þær sem {)cir áttu í

Yesturálfu norÖanvcrÖt viÖ hinar enskii. llanu

ekav uppúr iini þetta mál í áheyrn höföingsmanna

iiokknrra scm hunn var kominn í vináttu við, eii

þeir íluttu [)aÖ Kattami (Chattam) lávaröi síjöru-

arliurranum. Katlamur láviiröiir letFranklín skíra

"ákvæmar frá {)es8u máli, og aannaöi að hanii

lieföi rett aÖ mæla ; var {)á IJJfur (Wolf) hcrs-
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höföíiigi seiulur lil Vesliirálfu. Ulfur átti orriistn

mikla viÖ Frakka að Kvíabekk (Quebec) , og fell

lianii þar viÖ frægaii orÖstýr , en enskir nienii

liófÖu sigur og uniiu s/öan KanöÖuf^lki undíin

Frökkuin. Franklin sýndi þá í ritlíngi einum

hvör8u mikilsveröt land þetta væri , og inun [)aÖ

ekki sízt liafa ollaÖ aÖ Engtand áskildi ser þaÖ

siÖan í friÖarsamiim^iium.

MeÖan Fraukiin dvaldi á Euglandi fór hann

snöggva ferð norÖur á Skotland, var þtfr tekiö viö

honum meö miklum veg og sóma, því oröstýr

hans var íloginn uiu ailt land. iláskólinn i An-

dreasborg (St. Andrews) veitti honum doktors

iiafnbút i lÖgfræÖi, og síöan háskólariiir í Edíua-

borg og ÖxiiafurÖu (Oxford). Ura [jetta muiul

bjó haiin til Iiijóðfærí |jaÖ, sera si'ðan er alkiiuu-

ugt orÖiÖ og kallaö Ilarinóníka; koina raddír [jesi4

vr mörgum glerklukkum, sera tempraÖar ern til

hljóÖsbreytúigar eptir saunglistar regluin.

17G2 um sumariö sneri Franklín Iieim aptur

tíl BræÖraborgar. Eptir að hanu var kominn

Iieim [)ÖkkuÖu fulltrtiarnir lionum sameiginlega

fyiir framkvæmd hans, og sendu honum 5000

puiida í Fennsmerkur kúranti. ]>ó hann væri á '

En^landi hafði liann á hvörju árí vcriÖ valinu til

fulltrúa, og settist því aptur i sæti sitt á f^lkis-

þínginu, tii aÖ vinna fósturjörÖ sínui heill og frelsi.

Ekki lcið liíugt um aÖ Frauklui var kosinu

i annað sinn, tii aö ferðast til Euglands í trúnaÖ-

arcyrindura Peniiskógaf^ Ikis og aniiarra heraÖa,

}>aÖ bar til [jess, að stjóruin á Euglundi var í

penínga hraki, og ætlaöi aö koiua [)vi af s^r meS



því aÖ leggja ^jald á nýlendurnar í Vesturálfu;

en því var svo liagað, aÖ öllura var skipað aÖ kaupa

stirnplaðan pappír. Stjórnin haföi áður þcgi5

mikla penínga úr Vesturálfn, og á seinustu ófriÖ-

arárununi svo mikla, aÖ hnu [)()ktist veröa atS skila

nokkru aptur til aö vera ekki ofmjög ásœlin; eii

allt þaö gjald var greidt af liendi meÖ snmj)}kki

fj'Ikis fuiltrúanna ;
þókti al{)ýÖu kouúugur ekki

eiga vald aö {)ýngja álögur á ser neraa meÖ full-

trúanna samþ^kki ,
því fulltrúa[)íngin væru ser í

málstofustaö. f)eir kváðust gjarnan vilja g^e/ö, en

ekki láta kúgast meÖ ólöguni. En stjórnarlierr-

arnir á Englandi vildu lieldur kúga þá,. og [)ess-

vegna lelu þeir lÖggilda skrá [)essa í málstofun-

um. Móti þessu lögraáli átti Franklin aÖ tala,

og vann hann þaÖ á aÖ Jyktura, aÖ málstofuraenn

kjÖru nefnd manna til aÖ ransaka máliÖ á ný.

Nefnd þessi stefndi Franklíni fyrir sig til að skíra

frá hvörnig ástadt væri í Vesturálfu, og sýndi

hann þar með merkilegum hætti djúpsetta og ná-

kvæma þekkingu, en ekki var minni orÖfimi hans

og orðheppnly þó hann hefM þar alls aungan um-

hngsunartíma, Hann leiddi uefndinni allan mála-

vöxt svo Ijóslega fyrir sjóuir, að hvörjura manni

var auÖsært ránglæti lögmálsins og skaðsemi.

Nefndin ályktaði því að pappirslögmáliÖ skyldi

niðurfalla, og varÖ það framgengt.

A þessu ári fór Franklín til IloUands og

]>ýzkalands, og ransakaði í Hollandi vatnsmegin í

dikjum (Canaler), en árið eptír sókti hann heím

Frakka, var þá allstaðar tekið við honum báÖum

höndum; má her helzt gcta vísindafélagsins (Aca-

\

/
s
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demíe dea scíences) i Parisarborg^ sem nokkra

scinnu kaus hann tU meðlims.

stjórniu á Englandi ucyddist til a$ fella

niður pappirs lÖgmálið^ Iiætti luin þó ekki

kúga Vestmenn í því sem hún raátti; sýudi hún

það einkum á því að táima kaupverztan [>eirra,

1 því j)ab mifeai5i beinlínis tíi aö kefja framfarir

Jandsins, og draga allan verzlunarábata þcss til

Englands. |?eim var bannað a& búa til snmar

vörutcgnndir ) en hvílíkur hnekkir þaÖ hafí verið

kaupferðum þeirra verða að fara til Englands

í hvörri ferð á hcimleiðínni , hvaðan sem þeir

komUf |)að er svo auÖsært að það þarf ekki orÖa-

]engíngar viÖ. Landsmenn uudu ^einnig mjög illa

TÍÖ sinn hlut; höfÖu [jeir altsherjar [ji'ng í Bos-

túni, og tóku sig þar allir saman um, að kaupa

aungar þær vörur frá Englandi ' sem væru til í

Jandíuu sjálfu; eins um, að hætta að kaupa dýr-

indis ktæÖl og aðrar sælgætis vörur sem enskir

tnenn íluttu, og láta ser nægja [>aÖ sem [jeir gætu

búið til sjálfír, {)ó iakara væri. A liinn bógiun

skutu |)eir peníngum saman til að auka og efla

handi&na frarafarir í lundinu sjálfu, og Itjöru nefnd

maunu tiL að ala önu f>rir {)ví. Nýlenduf^'lkin

snerust flest á [)etta ráð, Stjórnin sendi nú lier

til Bostúus') þeir hermenn voru afundnir við lands-

fólkið, og þíiÖ aptur við |já, [)ví [jeir [jóktu sendir

til, ofríkis viÖ meun og kúgunar; óx fjaudskapur

þessi [)ángaðtil sló í skæríugar, og fellu [jíir uokkrir

af landsmönnum. En [jctta hvesti \\\ meir liatnr

þeirra á enskum mönnura, og. hefndarhug hvönær

sem færi gafst.

I r
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I

Um eiun tíraa var liaft á orSí aS gjöra Frank-

lín aÖ Jiuulskrirara (Statssekretær) í Vesturálfu,

ea þaÖ fórst f^rir, því raena voru IiræiUIir niu-

liann yrðí ekkl eins/ liliðhallur Englandi og [leír

mundu kjósa. |)ó leiddi {jaÖ af sararæÖu Friink-

líns viÖ raikilsliáttar niann nokkurn { Englandi,

aÖ skipt var ura landskiifara
, o^ fekk DarnióÖur

(Dairmouth) liívarður þaÖ embætti.

Franklín gladdist ratkilega þcgar hann hcyrÖi

{>essi uraskipti. Ilann var um jjennau tíma í svo

miklu gcngí áEnglandi sem unnt er að vera í ókunnu

landi. LærÖir menn allir höfðn mæturáhonum, og

8umir voru vinir hans fullkoninir. 3Iönnura þóktt

svo mikil ' skemtan aÖ umgcngui hans, aÖ hann

var aÖ IieimhoÖuni nálcga á hvÖrjum dcgi á vctr-

um, en öllura sunirum gat liann veriÖ Iijá vinurn

sínum til skiptis á JystigÖrÖum þeirra. Utlendir

menn sem nokkuÖ kvað að, og komu til Englands,

lieimsóktu hauu allir enn mciri var frægð

Imns í útlöndnm). Scndihcrrar annarra [^jóöa

tóku houum eins'og hann væri einn af þeirra flokki,

ekkí sízt aö li'kindum tii að frctta tíðindi úr

Vcsturálfn, því Frakkland og önnnr stórveldi í

Noröurálfu voru [)á [jcgar farin aö vona, að ný-

icnduruar kjunu að brjótast undan Englandi, og

veldi [>ess þannig mi'nka*

En [)essi velgengni stóð ekki lengi óröskuS.

Eitthvört sinu talaÖi Frankliu skorinorÖt ura,

hvörsu gapalegt [íaÖ hcföi veriö og hættulegt aÖ

stjórnarherrarnir sendu hcr til Bostúns. MaÖur

pokkurr , sem á heyrði, svaraÖi, aÖ {)aÖ niundi

Ckki síÖnr vera aÖ kcnna cinlivörjum í landinu
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8jálfu, og til aS færa sönnur á tnál sitt sýndi

hann Franklfni br^f nokkur, sem Iiöfuðsma^urinn,

og sá sem næst honum gckk (Vice-Gouverneur),

]iöf<!)n ritað mestu höfði'n/rjum á Eiiglandi; rægÖu

[)eir Vestmenii þar sterklega, og kváöu kúgun

einiingis stoða mundu , en aungan hlut aiinan.

Franklín var bebiun aö senda bref {jcssi til Bos-

túns til að friðþæpja sfjf^riiina viÖ Jaudsmenn, þó

raeÖ {)ví skilyrÖi, aÖ ekki skjldi skrifa þau upp,

og ekkí segja livaðnn þau va-ru komin; Frauklía

lagðí eíuuíg n'kt á [>etta viö \)&mi mann i Bostúní

sem hann seudi bredu, en |)au höf&u samt verið

skrifuð upp liouum á óvart, og [)aruæst voru þau

prentuÖ í dagblöÖum. Allir Bostúusmenn urí5u

liamslausir af bræÖi viíS [)á sem skrifaÖ höfðu

br^íin
,

og f^Iki.s[}íngíÖ sendi konúngi bænarskrá

nm aÖ reka þá af embættum, ' A Euglandi var

líka tíÖrædt um þetta niál, og margir raenn nafn-

greiudir á preuti, sem liHldicS var aÖ sendt hefðu

brerin, leudli tvcim þeirra saniau í einvígi og varÖ

aunarr sárr» þegar Frauklíu írhíú þetta óhappi

og honum var sagt undireins aÖ þeir ætlu^u a5

berjast aptur [)egar sá væri gróiun sára sinna,

[>ókti honum ekki lengur óhœtt a& [)egja, og gjörði

hauu [)á augljóst að han?t hefði sendt breíin.

Ilöfu&smcnuiruir sem breíin voru frá Ifetu [)egar

stefua houura fyrir lí^udarráÖiÖ (Geheimeraad)

í Lundúuum, fyrir [jiiÖ hann hcfði brotiÖ lög á

þeira , meÖ [)ví aÖ uppljósta brefum [)eirra , eu

síjórnarherrarnír , seni voru óvinír hans, notuÖu

ser [jella tækifæri til hefnda. A lilíeknuni degi

kom Fraiikliu f^^rir dóminn, og liafÖl tvo lÖgfróÖa
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incnn með ser til aS svara máli sínu> mótstöðu-

roena hans liöf5u fengiÖ þann raann sem Vc&ra-

brunnur (Wcdderburn) er nefndur til aÖ sœlíja mál-

ið, bann var lögflækjninat^ur mikill og snjallnr í

máli, og mikiil vinur stj()rnarherranna. Talsmenn

Franklíns áttu fyrri að segja frara sök; þeir

sönnuðu ab brcíln hefðu verið fengln honum tiL

þess hann skjldi scnda þau, og hann hefði ber-

lega bannaÖ aðauglýsa [jau. |>á reis Veðrabninnur

upp og tala&i: hli'föist hann ekki vitS Franklín, og

meiddi hanu mjög í orðum. Ilann bar á Frank-

lín ,,að hann heföi komist aÖ brcfunura meÖ vel-

ura ef ekki þjófnaði ^ lýsti hann varmenni, sera

BÍIir moettu gæta lej'ndarskjala sinna fyrir og

hirðsla, sagði hann heföi ckki fundið grand til

mebaumkunar þó annarr maðnr suklaus heföi vcrið

dauða naer fyrir sök þá scm hanii var valdur að;

en að Ijktum baíS hann dómendnr, aö gjöra Eng-

landi, Norburálfunni og Öllu mannkyninu (lað til

- sæmdar) brennimerkja Vestmann þennan hinii

hlálega og hinn níðángalega**. Sumir af dómcnd-

unum, sem voru fastastir á máli stjórnarherranna,

bl^'gðuÖust ekki viÖ aÖ lilæa aÖ meiÖyrÖum VeÖra-

bruuns, cn hann gladdist meÖ sjálfum sht af a5

hafa unnið algjöröan sigur.

MeÖan áaiistur (jcssi varaÖi stöÖ Franklfn í

horni eiuu í [jíngstofunn] grafkyrr, hræröi hann

hvörki legg nfe liÖ og ciugiuu sá honum bregÖa.

])egar menn gengu burt aö loknu þíngi, tók hana

i hönd einum vini sínum sem þur var stadduri

hjartnæmilega, og för svo þcgjandi Jeiöar sinnar.

Morguninn eptir fór vinur hans til fundar viö
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Jiann, sagði Franklín: ^^nldrei Iiefi jcg fiindið

eins sterklega og í gær til þess, hvílíka Iingrekki

gdð samvizka veitir. HefÖi jeg ckki veriÖ svo

fastlega sanufærÖur um, aÖ [jetta, sem mhr var

incti6 til svívirÖíngar, væri eittlivört \M bezta verk

sem jeg Iieíi gjört á œíi minní, svo jeg væri

reiöubúinn aÖ gjöra sama aptur ef eius stæÖí á,

pá heföi jeg ekki boriÖ af aÖ verÖa fyfir sli'ku''.

|)ess var getiÖ áÖur, aÖ stjórnarherrunum var

ekki vel til Vestmanna, og Jetu þeir Frankli'a

gjahla |>c88 í Öllu sem |>eir máttu, J)ví J)eir kendu

lioiHim um aÖ liann IiefÖi kvcikt óróa Jjcnnan

nieÖal samlanda sinna; en mcÖfram stóÖ Jicim

(ituggur af atorku Jicirri og fjöri, stillnigu og

^bifandi einurÖ , sem luinu sýndi Jjcgar hann var

aÖ sannfæra [)á um yíirsjónir Jjcirra í stjórnar-

málefnum fósturjaröar sinnar. pessvegna notuÖu

J)eir ser þetta færi til aÖ láta einsog þeir væru

sannfærÖírum vondsku hans. Daginn cptir létu J)eir

skjóta aÖ honum að haun væri sviptiir póstguuii^u-

stjórninni í Vesturáifu, og reyudu jafnvcl til aÖ

banna, aÖ honum væru greidd Jaun {)au, sem hon-

um voru send þaÖan. En höfuÖsmennina Jétu

peir, hvaÖ sem hvörr sagöi, vera við embætti sem

áÖur.

Franklm lauk ekki upp munni str til forsvara

í þessu máli öllusaman. Ilann hafði tckiÖ ser

þá reglu að þegja viÖ ránglátum ííburÖi og meiÖ-

yrÖum, J)ví hann J)óktist J)es8 fullviss, aÖ sannleik-

urinn mundi koma upp um síÖir ; enda rættist

{)aÖ hfer, |)ví viuir hans töluöu sköruglega máli

hans í dagblöÖunura. Veðrabrunnur hafði eneypu
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af inálina, og 6tJ6rnarherrarn!r| setn Torn í verki

tneS lionura undir niðri, urSu s&r til mínkunar.

DarmdSur lávarður var allur annarr ena

Franklín hafSí gjört sér í hugarlund; hann var

a5 sönnu ráðvandur inaður og göðgjarnf en undir-

eius 8V0 röksemdarlauSf aS hann Íhi hina stjtSrn-

arherrana ráÖa öllu sem þeir vildu* þaS fór því

8V0 fjærri að hætt værí aS beita hörku, henni

hafbi aldre! veriÖ beitt eins og nú; var það auð*

sært á öllu að tilgángurinn var að kiíga fjlkin,

og hafa þau sfSan enskum aSalsmönnura til ábíts^

einsog Indland lengi heíir veriS og er. pá var

þaS lögboSíð, að Vestmenn ekki mættu kaupa te

gras nema af hinu índverska verzlunarfélagi í

Lundúnura. ^eir tdku síg [)á saman ura að kaupa

ekkert te, og ncyddu þanníg öii þau skip sem

íluttu |)á vöru til ab hverfa aptur svobúin. Höf-

uSsmaSurinn IH samt nokkur bíSa i Bostúni, og

þókti Ifkindi tii aÖ farmi þeirra mundi verSa

koraiS út uppi í heröSura, en þá fóru nokkrir af

bæarmönnura útá skip i dularklæSum, og ruddu

skipið, en köstuðu öllu teinu fyrir borð. Stjöru-

arherrarnir urðu viS þetta svo griramir öUum
bæarraönnum, að þeir sendu þángað flota og ii5

mikiS, og Ikin setjast aS borgínui ölluraegin. Eti

þetta var öráð, einsog þá var ástadt, því það esp-

aSi þjáSina enn raeir um alltland, hvatti þá einn

annan tii aS forSast a5 hafa eSur kaupa enskan

varníng, og svo var samheldí þeírra öruggt, aS

heröð þau sem mestan kaupskap höföu haft vi5

Breta allt þángaStil, hættu honum að fuUu og

öllu. þvínæst töku menn sig saman ura að stefna

6*
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allslierjar{)íng (Congres) eptir ráði Franklins, og

skyldi hvört fylki senda þánga^ fulltrúa sinii;

fikyldi þar ráíSgast uin |)a^ sera öll f^ikin varíSafei.

Fyrsta ping var sett í BræÖraborg í Septembri

1774, og sýndist þá þegar forsjá og kjarkur [jeirra

manna sern töluðn [>jó(3arinnar máii. }>ó FrankUn

liefði gefið [)etta ráð ,
re^ndi hann samt tii aÖ

sefa landa sína^ baÖ hann þá a5 þola Brctum

heldur öll rángindi, enn aö hefja ófrið við [)á,

{)ví [)að mnndi hvört sem væri ekki iíöa á laungu

J)ángaÖtil kjör þeirra yröu bætt.

Fptir málssókn þá sem áður var getið kom
Franklin aldreí optar tii neins af stjórnarherrnn-

um, en var samt meS margvíslegum hætti [)ví

máli til styrktar sem liann haföi gengiÖ í. Hann
átti opt tal um |)að við raálsmetandi menn og

skrifaðl um það í ti'maritum e&a dagblÖðum \ stund-

um géngu n\enn milli hans og stjórnarinnar , þvi

húii var nú farin aÖ reka sig á eptirköst liarð-

ýðginnar, og vildi bæta nokkuð [>a8 sera ofgjÖrt

var. Einusinni var hann á fundi visindafelagsins,

var honum þá sagt aÖ höfðíngskona nokkur, systir

^lófa (Howe) lávarÖar, óskaði mikilega ai5 kynnast

viö hann, og reyna hann í skáktaíli. Íi'ranklín var

vaniir. þvn/kum heimboðum, og kom því á tiltekn-

um tíma, fannst honuin mikið um kunnáttu hennar

og skörúngskap í öllu, og heimsókti bana sí^an

optlega. Undir heimboÖi þessu var þaÖ faliö í

fyrstu, að hún átti að koma Ilófa bróöur sínura

í tal viö Franklín, en hann var vinur mikiil stjórn-

arherranna. Eptir beiÖni Hófa lávaröar stakk

Fraiiklia uppá ymsnin greinura til sættaleitunar,



en stjórnarherrunum pókti hann jafnan of heiratu-

frekur fyrir hönd landa sinna^ FúÖirgill læknir

gekk einuig á milli til fiœttaleitunar
,

pví hann

var knnnugur mörgum höfÖnigjum, og hafði verið

beÖinn aÖ fretta sættaboÖ Franklíns. f>araðauki

var leitaÖ um sættír á máistofuþingi
, og gjörÖi

þaÖ Kattaraur lávarÖur sera áÖur var stjórnar-

herra; þókti honum Vestmenn eiga í öUu þessu

máli á rhiin aÖ standa. — Kattamur bauÖ Frank-

li'ni aö heimsækja sig í heraÖi, þar sem hana bjó

á stórbýli sínu, tii þess aÖ skira sér nákvæmar

frá máJinu? tók hann honum meÖ mestu virÖtum,

og heimsókti hann síðan optlega, og hvörr þeirra

anuHU. Kattamur vildi umsíðir reyua aÖ bera upp

máliÖ á raálstofuljiugi, og beiddi Frariklín aÖ vera

þar viöstaddan. Ilann kom á tilteknum tíma og

bcíÖ Kattams i forstofunni, leiddi hann Franklín inn

viö höud ser, og varÖ raörgum starsýnt á þa5,

því eiuginn vissi áÖur aÖ svo mikil vinátta væri

raeÖal þessara manna, Kattamur iávarður taiaÖi

lángt og sujallt, en gat ekki komið frara raáli

síuu
, því ílestir aÖrir voru liáÖir stjórnarherr^

uuum. Fáeinum vikum s/ðar reyndi hann aptur,

og lagöi fram ennþá fjÖiorÖari uppástúnguskrá

enn áÖur; hann baS þá einnig Franklín aiS

vera vibstaddan. Mótstaöan var sama og átSur,

og því meiri aÖ Sandvigur (Sandwich) lávarÖur

talaÖi mjög ákaflega móti Kattarai: liann sagÖist

ekki fá af str aö tnía, aö slík handasköram kæmi
frá enskum lávaröi, heldur þækti shr h'kindi til

þetta væri fnígángur einhvörs aÖ handan, enda

kvaÖ«t hann halda að höfnnduriun væri ekki fjærri

6*
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(og sneri 8^r aK Franlílfni), en sá væri argastiir

fjandmaður einhvörr, aem England nokkurntima

hefði haft. pá störðu allir á Fraiikh'n, en lianil

Ihi einsog hann sæi það ekki. Kattaraur kvaðst

sjálfur vera höfundur aS uppástúngunni ;
sag^i

hann sér sk^'ldt ab segja þa5, þvf þegar mönn-

um þækti hún handaskÖmm, væri þaft sitt að sjá

tii hún yrði aungum öbrum tii minkunar; eii

i annan sta5, hva^ manninn snerti sera sneiddur

hefði veriö svo svfviriJulega
, þá þjrfti hann viÖ-

ctöðuiaust a{S játa, að haun þyrfti ekki ai5 fyrir-

verða sig að spyrja þann mana opinberlega ráðat

þd hann íijálfur væri stjdrnarherra; hanu er sá

maður, sagði hann, sem öll NorÖurálfan ber virS-

íngu fjrir, og jafnar saman vi6 Býl og Njúton*);

hann er sá maöur, að hann er ekki einúngis Eng-

iandi heldur öllu mannkjni líi sdraa. .,{>etta

oHof áili jeg. mikln bágara a^ þola", sagbi Frank-

líu, t.heldurenn oílastið á{3ur; þó bar jeg mig að

láta sjá á m^r, að m^r ekki kæmi til hugar aö

nokkuð af öllu þessu væri talað tíl min'\ |)egar

húið var að tala nokkrumsinnum bæSi meS og móti

var uppástúngan ónýtt.

Frankiín sá nú a5 eyrindum sfnura mundi
Tera iokið á Englandi, og ásetti %hv því aS snúa

heim aptur; herðti Ifka trennt annað að honum
iim þai^: fyrst, a6 kona hans var öndub, en

auk þesfi varð honum dag frá degi hættara fyrir

•) BýU {Ðoylc. 1626-1691) Tíaak Njúton (Ncwton.

1642^1727) \oru frœgir náttúruspekingar á KnglanUí,

<:!nkura hinn ði5arnerndí.

t
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liptirsókii ijilji^rnarherraiina; tiSluSu þeír Jafnvel

um a$ kasta lionum í fjötur undír einhvörju yíir-

skini. Seinasta daginn fiem hann var á Englandi

8at hann um kyrt, og talaSi triinaSarmálum viS

Prestil (Prestley) vin sinn; sag^i Prestill svq síSan,

að Franklfn hefði viknað af umhugsan þess sem

hann sá að fyrir iág, og opt hefi3i honum stokkiS

tár^ |)egar hann hefði talað um blöðsúthelHng

{)á sem hann vissi a<S var öumflýanleg.

Að sex vikum líðaura kom Franklín heira í

Yesturálfu \ hafði hann það fjrir i5ju á ieiðinni

að skrífa upp það sem frara haf6i farið, og stund-^

ura að ran^aka fölliu (straumana) á aðalhafinu*

Margt það sem hann tök eptir þá hefír síðaii

komið siglíngaraönnura að miklu haldi. |)egar

hann kom til Bræðraborgar var tekið á möti hon-

um með raesta söma, og daginn eptir var hann

í einu hljóöi koshin til alþi'ngisrae&lims; sá hann

f)á þegar hvörsu uppvægír landsmenn vorn raötí

Bretum. Tlöfuðsmaðurínn í Bostúni hafði nokkru

áður skipað að fella forðabiír nokkur nálægt borg-

inni, og svarf [>á til stáls milli Breta og licrmanna

nokkurra þarlendra, náiægt þorpi einu er Lexing-

tiin heitir. Við það ur5u landsmenn svo ákafír,

að þeir vopnuðust þjö5væpni. Safnaðist fyrst

herr, eigi allftill , á hölunura fyrir utan Bostún

og heldt þar til hardaga við enska menn$

var sú orusta mannskæð. Vashington ofursti

var þá kjörinn lil herstjörn^ar ;
alþýða rak víða

nf s^r toUheimturaenn Breta ,
og sumstaðar

eiunegin höfui3smennina , svo nú var öfært leng-

ur að komast hjá etriði, Franklín hlífði s&r



ekki á {>2'iiginu: Iiann starfaÖi frá {)vi árla á

morgnana, og lángt fram á nótt; enda fekk lianu

raargt aö sýsla sera [jjóÖgagn var yö, auk aiþíng-

isstarfa hans : Hann feröaðist norður f Knnöðu-

fjlki til aö bjóöa fylkismönnum þnr ai3 gánga í

liÖ með löndum si'num ; hann var í nefnd þeirri

sem sett var til aö stýra landvörninni ; haun var

ásamt Vashingtoni og öÖrum sendur til a5 fá

landvarnarliÖið tii bÍ> ráðast til lengri herþjónustu

enn ákveSið var í upphafi; Iiann og tveir aörir

voru kjöruir til aíS svara fribarboÖum Ilófa lá-

varðar, eþtir hann var kominu meö skipaher

mikinn og málalib {jjóÖverskt til aö ógna iands-

mönnum, Sú ferÖ lagÖi, aö kalla mátU, úrskurö

á máiiÖ: 4 Jíllí 1776 auglýstu þieitcín af iiý-

iGndtifyVfjunum áð þau vœru frjúls þadaiiaf , og

œtltiSu elcki lengur dÓ eiga ' stjór7i sina undir

Bretum,

f>aÖ var hvörjum auÖsært, aÖ iir {)ví sem pá

var komiÖ var ekki í tveim höndum aÖ hafa,

einsog líka hitt, aÖ fylkin ekki mundu geta reist

rönd viÖ til hlýtar, ef [)au ættu aÖ vera ein um
liituna; þessvegna var kjörin nefnd manna, til aÖ

skoÖa sig um, hvar helzt mundi vera aÖ leita á um
liÖveizlu; treystu menn Frakklandi framar öÖrum

til þess, einkum af því menn vissu aö Frökk-

um mundi }>>kja mikíö undir komiÖ aö England

misti nýleiidur sinar og nokkuÖ r^naöi veldi [jess^

var því tekiÖ, aÖ senda mann til Frakk-

lands aÖ hiÖja liÖs, og var Franklín vaiinn til

[iGÍrrar seudifcrðar, [>ví hauu var lángreyndur aS



dugiiaði í slíkum ináieriiuin, og frægur um alla

Norðuváifii.

Frauklíii var sjötugur jþegar fetta var; hann

þurfti þá að nokkru ieiti aÖ læra nýtt mái, að

kjnna ser raenn, nema siÖu ókunnugrar þjd^ar i

ókunnu landi, kanna ókunnuga braut og ólíka 'þéirri

sem hann áÖur haföi gengiö; var hann ó§ar

albúinn fararinnar, og bjó sig sem hvatiegast,

einsog hann hef6i þá veriö í broddi lífsins.

2Gta Október lllG steig Franklín á herskip

eitt sem Vestmenn áttu, og hht llefnir (Repressai),

hafði haun tvö barnabörn sín meÖ sér: Vilhjálm

og Benjamín, auk nokkurra styrktarmanna. IlRnn

var iimm vikur á ferðinni, og var aiitaf á meðaii

aö iðka sig í frakkueskri túngu. AíSur gat .hanii

aÖ eins skiliÖ bækur frakkneskar, en áður hann

kom á laud í Frakklandi var haiiu orðinn vel færr

að tala málið. Skipsijórnarmanninum hafÖi veriö

banuað að leggja til orriistu nema hann ætti hendur

sínar aÖ verja; þessvegna nýtti hann sfer aö skipiö

var gáugskip, og gat forÖast enska víkínga sem

ætluöu aö sigla hann uppi. Seinast í Nóverabri

korau þeír viÖ Frakkiand.

Franklín sieig fyrst á land í 0rri (Auray) á

Breliandi (Breiagne)
,^
og ferÖaÖist þaÖan iandveg

til Parísarborgar. A leiÖinni kom hann við \

borg þeirri sem Nanies lieiiir, og var honum þar

Vel fagnaÖ af vinum haudafylkjanna, báru þeir

honuni þær gleÖifrcHir aö Frakka konúngur

heföi sendt yfirura 2(M) falibyssur, 30,000 byssnr,
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og margt fleira af herbúnaði. Franklfn var slcfimnia

stund í Parfsarborg, fór hann til Passaþorps

(Passy), sem er skamt frá borginni í fógru bj'gÖar-

Jagi^ og iók shr þar mátulega stúrt og fallegt hús

á lefgu; þar bjá hann þau 9 ár sem hann var á

Frakklandi.

Framanaf var hann yfrið ófraragjarn, og kom
aldrei fjrir alþýtSu sjánir sem sendiherra, þvf hann

vissi enn ekki hvörnig koniíngi hugnaðist mál

þjöðar sinnar. En Vergennes greifi, sem var fyrir

utanrfkis inálefnum Frakka, veitti honum beztu

viðtökur í törai) þó var honum aungu svarað brt^f-

lega uppá eyrindi þau sem hann færði frá þjóð-

fundiBandafylkjanna, og var það af þvf, aðFrakkar

vildu ekki sýna síg í opinberum fjandskap vi$

Breta, fyrrenn þeir væru búnír aí sjá at3 iands-

nicnn sjálfir væru hugdjaríir 'og sta^fastir í a5

verja r&ttindi sfn,

pó Franklín ekki mætti hafa sig mjög framrai,

reyndi hann samt til ab fara i krókum, og ná

Tilja sínum með því múti. Hann kom shv i kunn-

leika vi5 menn sem voru mikils metnir, og

fékk þá á sitt mál ; hann lagðf sig allan fram um
að komast að, hvílikan hug þjóðín hefði á máiinu,

Og hvað stjórnin ætla&ist fyrir; hann leitaðist

einnig við að beina alþýðu ddmi me5 ymsum smá-

ritum, sem hann l^t prenta í dagblöðum og annar-

Btaðar. Mesta hagræði var honum það, að hann

komst í vfnáttu við sendiherra Spánverja sem

Arandi (Aranda) hht, þvf það dróg til þess að

Spánn skömran sfðar tdk málstað Vestmanna, og

hóf ófriS viS England.

t
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|>egar uni voriíS 1777 var frelsisbarátta ný-

lendufyll^jatina orðin svo þjóðknnnug í Frakklaadi,

menn þyrptust saman til liðs við [>an. |>es8Í

nuigur kom allur til Franklíns, og beiddi livörr

inaÖnr hann a6 mæla fram mc5 R^r, hvört Bcm

hann þekti cða ekkí, svo hann hafðí anngau

frið. Ilann getur þessa sjálfur i hrhil scm hann

skrifaðí einum vini sfnum, sem haföi sendt honum

mann til aÖ gefa meðmælisbr^f. <,|>n verður aö

fyrirgefa m^r'\ segir hann, t^nt mhr þjkja Frakkar

vera ósvifnastir manna til að biðja shr me5mælis.

Einsog þeir sjállír mæla fran^ með þeim sera þeir

þekkja atS litlu eba aungu, eins heimta þeir a^S

uðrir fiknií gjöra, og það þcír scm eru eins ókunn-

iigir hvörjnmtveggja. Margopt gjöra þeir þetta

eínúngis til aö koma þeim af shr sem peir eru

orðnir leiÖir á, og þaö hefir oröiö mhr til óhróö-

urs aÖ jeg hefi stundum mælt frara meÖ mönn-

ura eptir annarra vitnisburÖi. Viiir þú þessvegna

ekki reka mig burt úr Frakklandí, bezti vinur! þá

láttu, { guÖs bænum, þetta vera i 23ja og seínasta

fiinni". Af því stnndum bar viÖ aÖ hann gat ekki

neitaÖ ura meömælisbr^f, þá orÖaÖí hann þaö eins

handa öllura , sera voru honum ókunnngir, svo

hann þurfti einúngis aÖ breyta nafni og dagsetn-

íngu; þaÖ var svona: ,.Sá sem hcfir þetta br^f £

höndnm er m^r aö öitu leiti ókunnugur; ura skap-

ferli hans verÖ eg því aÖ skírskota tii hans sjálfs.

Jeg biÖ einúngis ura, aÖ þér sýniö honum allt

þaÖ gott sera hvörr útlendur cöa óknnnugur á

Bkiliö, þegar maÖur ekki þekkir hann aö neinu

iUu, og aÖ þt^r látiS honum alla þá greiÖvikni og



góSviUl i te, sein liann vinuur til, þegar hanii

k}'nnist betur'".

A þessu ári voru frettirnar frá Vesturálfu

lieldur mótdrægar framanaf, en um haustiíS nálægt /

vetwrnóítiira vann Getir (Gates), herforingi banda

manna, sígur á hersliÖfÖíugja enskura sem hét .

Bargiui (Burgoyne), og túk /iiann sjáifan höndum

og alit liö híius. ViÖ sigurfregn þessa breyttist

aÖ fuilu skaplyndi Frakkakonúngs ; enda notaÖi

Franklín sí;r þaö, og lýsti þá þegar fyrir stjórnar-

ráÖinu, aö {íhÖ yrÖi nú aÖ liraÖa sér ef það vildi

ciga nokkra x'ináttii viÖ liandafjlkin
, og óskaÖi

aö þau skildust viÖ England. GeirarÖur ríkis-

skrifari var þa sendur aptur aÖ vörmu spori meÖ

þau skilaboö frá kouúngí , aÖ hann vildi viÖur-

kenua frelsi liaudafyikjauna þaÖanaf, og sér væri

]júft aÖ binda kaupskapar dg vináttu súttmála

viö þau.

Kptir að Hdttmdlinn var gjörÍ5ur var Frankh'n

ieiddur fram fyrir koiiúug og liiua helztu liÖfÖ-

íngja; og var honura þaöanaf tekiö sem sendiherra

liaudafyikjaunn. Svo heíir frakkneskur maÖur

frásagt sera ritaÖ hefir þeunun atburÖ: j,aÖ þá haíi

fylgt Franklíui raesti grúi raauua; liaíi ijöldi Vest-

mauua veriö þar, en liinir þó raiklu tíeiri sem

flyktust aö af forvitni. Hærur hans silfurbjartar,

og ráÖvendnis svipur, og viÖhafuarleysi bæÖi í

klæöum og framgauugu, ásamt mörgura öÖrum

hlutum merkilegura og ágætum sora áöur voru

kunnugir um æfi hans, allt þetta studdi hvaÖ

anuaÖ Iionum til virÖíugar. Ilann var leiddur fjrir

konúng og drotníngu og alla nánustu ættratiiiu
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þeirra viÖ Iiirdina; talaÖi konungur nijög vingjarn-

lega viÖ haun \\m fósturjörÖ liaua og sjálCau h-^uu.

|>egar hauii gekk úr hölliuui aptur incÖ í'^Ígd siuui

heilsaöi alþýöa houum með háraustutSu faguaÖar-

ópi".

Frankliii átti ni'i ht^ðanaf hægra í'yrir lieiidi

um aila hlutí. Ilaun íekk af Krakkakounngi skip,

herbúnað og pen/nga handa Baiulafjlkjuuuni ; hann

útvegaÖi einuig svoraikiÖ aÖ iáni , aö goldiÖ varÖ

bæÖi sendimönnum og öðrum uuiboÖsmöunum

fylkjanna í NorÖurálÍu, og [jaraöauki leiga af skulda

fe þeirra ; af því ffc varÖ eiuuig nægur peuíuga-

gtyrkur sendnr herteknum Vestniönnum seui ílultir

IiÖfÖu verið til Euglands. Franklíu lagöi síÖaii

drÖg tii þess aÖ Frakkar seudu Iicríoríiigja siuu

Esting (d'Estaiug) til liÖs viö Baudafvlkiu nieö

11 stórskip og G frcigntur, og ílutti hann míkiii

fjölda landhers aÖ anki.

Hvörsu ákafur sera Frauklín var um allaii

liagnaÖ fósturjarÖar sinnar, og þó enska stjörniu

ekki ætti neitt gott aÖ houum, gleymdi haun samt

aldrei göfuglyudi [jví, sem sferhvörr góöúr raaÖur

sýnir vinum sem óvinnm. KristniboÖsfelagið á

Englaudi var vant aÖ seuda skip á hvörju ári meö
11auÖsynj av örn li iind a trúboÖ en d um í ii o rö u rl ier-

öÖum Vesturálfu; Franklíu fhkk skipi {jeirra veriid-

arbref í livört skipti, til aö sýua stýriraönuuni

á hcrskipum og víkíiigaskipura Veslinanua , eÖa

bandamanna {ieirra (Frakka og Spáuverja). |>vílík

verndarbref gaf hann mörgum enskum mönnura.;

Kókur (Cook) hinn frægi, sem sigldi kríngum

jörð vora, íbkk citt^ [jegar hanu fór í landaleit

1
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^ «m voriíS I'í*í). })jó?^snmkoman (Congres) ]ht shr

[jetta vel \(ka^ og hið koinínglega vísíndafMag í

Liindiiniim sendi Franklíni síðar minnispeníng

sínn iir giilíi , og þakka^i honum bréflega þessa

góðvild hans. En gdðvíld [)essi kom ekki af mein-

Jejsí, heldiir var hún sprottin af virðíngu á mann-

kyninu jfír höfuðf og ákafri lanngun til a5 efla

gagn [)ess. pn^ var hans óbifanleg meiníng/ að

þj(>&iiinim væri einsmikil hneysa að eiga öfrið og

orriistur si'n á milli y einsog siðuðum mönnum
vera { áflognm; honum var stríÖ leiíSt, ekki

cinnngis af \)y{ [>að varð svo mörgum að tjóni,

hcldur vegna þess þaÖ iálmaM framförum þjóÖ-

anna. dOaglega autnast oss nýar uppgötvanir

í jNattúrufræðinni'\ segir hann einusinnl í bréíi

til vinar síns, (^mætti oss eins auðnast ein i

Biðaspekinni : sýna hvörnig pjólSirnar megi jafna

líæriimnl sín, án þess a5 skera hvör a^ra á háls.

livönær ætli mannleg skjnsemi verði svo vitur

BÖ hún sjái hvörsu nytsöm slík uppgötvan væri?

Ilvönær ætli menn fái að skilja, að þó cinhvör

þjóð ábatist á ófriðl, heflr hún |)ó illt af hefja

fitríð meb rángindum? má og vera sumir hrósi

happi af því þeir vita ekki hvaÖ á eptir kemur«

"ViÖ báöir getum veri6 huggóðir í ófriÖi þeim sera

nn stendur, þvf við höfum spornað ámóti honum

eptir megni'*. Samkvæmt þessari liöfuðreglu vildi

FranklínaíS lögleiðt værií þjóíSarettinum, aíS þegar

ekki yröi koraist hjá ófriÖi, skjldí þó aungum

varnarlausum granda.

Franklin sjálfur átti um þetta mund viS sér-

lega gott &ð búa. Hanii var svo heíUustcrkur
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hann þókti jafnrel verSa enn frískari kvik-

legrí við eilina, og þarei3 hann lengi haföi búist

vi{3 að kveÖja heimjnn, naut hann s^irhvörs dags

jne^ gleði og þakklátserai viÖ guð, einsog hvör

stund væri ví5b6t þess sem ndg var áður. I

Frakklantli var hann vínsaelli enn flcstir aÖrir sam-

tfíSn nienn eíSa aliir; niyndir, hans bæöi steyplar

málatSar og höggnar voru seldar uin allt land>

margir raálshættir og kýminyrði, sem haun átti

nóg af þegar hann vildi fjað viÖ liafa, voru i hvörtð

manns rauuui í Farisarborg. Kouúngur og hirÖ

hans og hinir útlendu sendiherrar hÖfÖu haun í

mestu hávegum, því þeim faunst mikiÖ tíi að sjá

slika ráðvendni og einfaldleik sameiuuÖ þvílíkuni

gáfum og dugnaöi. I Passaþorpí haföi hann áunnið

sér vináttu allra nábúa sinna, og fólk [)eirra virdtí

og elskaöí hann elusog föÖur sinn. Til höfuöborg-

arinnar kom hann einnig margopt, var hann þar

í samkvæmnra og tók þátt í skemtiræÖum raeöal

vina og kunningja, samt kom hann einna tíðast í

samkvæmi tii ekkju nokkurrar sem bjó á hólma

einum fögrura i Signn (Seine), og var vön aö bjóða

einvala gestnm til sin einusinni í viku ; raeÖ lærö-

um mönnum var hann einnig optlega, og á fund-

ura vísindafelagsins, tók einnig þátt í f^^rirtækjum

þess í jrasura viísindagreinum ; er þar einkum

þess aÖ geta, aÖ hanu var eiun í nefnd þeirri sem

var kjörin til aö ransaka segulraagni& (Magnetisrae),

vegna þess sem Mesmir*) haföi iátið berast út

•) Aiiton Mcsmír var IsVnír í Vínarborf;', liann vann doklors

nafnbdt 1766 fyrir jitlíng „um vcikanÍr plánclanna á
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iim þa^, en nefndiii sýndi Ijóslega skrnm Iians

og osannindi, svo Iiann fekk hncysu af. Frankiín

skrifaðist jíaraÖauki á við fræga lærÖa nicnn í

ymsum löndum ; frístundir sínar hafði liaun til

vísindaiökuuar og samdi ritlínga um ýmislcg efni,

en 8í6aa preutaÖi hnun [)á Bjálfur í lítilií hand-

pressu sera hann flutti meÖ s?;r.

En framar öllu þessu jók það gle&i hans aS

heill f()sturjar(5arinnar þróaÖist dag frá degi.

Vashi'ngton hinu frægi, liershöfÖíngi Vestmanna,

haföi sigur á brezkum herflokkum Iivörjum af öÖr-

nm, og krcppti æ fa«ítar aÖ þeim. I JVorÖurálfu

áttn Bretar nóg meÖ Frakkland, Spán ogTIoUand,

og í Vesturálfu áttu þeir bágast aö fæÖa her

siun, því þeir urÖn aÖ senda allur uauÖsynjar

sjóleiöis. Auk þess var auÖseÖ aÖ stjórnina vaut-

aöi ^aöfj'lgi vegna peníugaeklíi. ' Gieði Franklíus

og \on raá sjá af einu breíi hans til Vashíng-

lons, hvar hann segir: „Jeg er nú sem horfinu

nf sjónariiveliuum , en yöur auönast aÖ Ifkindum

liÖ lifa og sjá blóma fööurlands okliar. p\i blómg-

lilcnmi inanna" 9 arum jcínna samdi hann annan

ritlínf"; í scndlljrnfa formí ((Um lækníngar meS scgul-

inogni". Nolíkru siÖar Itoraust rounn að svikum lians i

íþýzkalaníli og for hann Jiá lll Parísar, cr liklcgt aK>

mi'nn liafi trúat) Iionum þar í'yrst um sinn, {iví koniingur

baut) honum 20,000 fránlca cf bann vlldÍ tunngjÖra

lækni'nf^a meí)rcrð sína, en liann vildi okki; cokkru síbar

var ÍVanklin o;^ 8 albrir læröÍr mcnil látnir ransaka lœr-

dom Iians og for J)að scm Iier scgir, Eptir J)ab hélzt

Mtísmir hviirgi viS, og andaðist ab siðustu í Svcissalandí

1815.

I
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ast Tnnn {)a?5 þpgar styrjöld þessi er liSin, fljótt

og iindrunarlcga , einsog aknr sá sem skroclnaður
H

er fyrst í liíugvinnum [jurkura og sólarhit!!, en

veríSur siÖan f^'rir liagli og hretviSri, svo Ölluin

J)ykir sýnt aö eyÖast mnni. J'egar þá hríÖin er af-

sta^in þýtur hann n}yp skrúÖgrænn, svo eigendum

og vcgfarendum verður starsýnt á þá dýrÖarsjón".

f>egar 1778 vnr farið aÖ bera á friÖ^'ýsi Breta,

en friökostir þeirra voru. þá svo harÖir, aÖ Vest-

inenn gátu ekki gcngiÖ aÖ þeim; Fraukli'n hafÖi

siÖan cndurnýdð foriia vináttu viÖ Skelbjörn (Sliel-

bourne) lávarÖ, og þareÖ liann nú var orÖinu

sljórnarherra á Englaudi, var friÖarboöiÖ ánýaÖ.

|>júÖarííamkoman sendi þá kjörna nefnd manua til

Frakklauds, rranklíni til aÖstoÖar og ráÖaueytis;

umboÖsmeun Breta komu einnig optar enn eiuusinni

til móts viÖ þá; var þaÖ ráÖagjÖrÖ Breta undir.

niÖri aö koma Vestmönuum einum í sætt viö sig,

svoFrakkland jrÖi cplir síns liös, því þcir treystu

sér vei aö jafna á Frökkura einumsaman; en

Frankl/n þvertók aÖ landar sínir muudu sýna

þvilíka hrekki, og kvaö Frakka eiga anuað skiliö

fyrir trjgÖ þeirra og mnnndómlega aÖstoÖ, en aÖ

ekki gengi jafut yíiv hvörutveggi. MeÖau á þessu

stóÖ gt;ngu iöuglegar seudiferÖir milli Luudúua

og Parísarborgar ; Bretar voru seigir í kröfura

sínum, og sleptu aungri fjrri enn eptir láuga nauÖ.

Ileilt ár leiÖ í þessu þrasi og nokkuÖ á aunaÖ;

seint um síöir komst friöurinn á, og 3 j a dag
Sej) te mb e r s m á na Ö a r 1783 skrífuÖu fuUtrúar

hlulaÖeigenda undir . friÖarskrána í rarísarborg,

andaf;y Ikiu uröu frjáls, og höfÖu marg-
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hátta&an sóma og gagn fyrir staSfesti

Bína og hreysti.

Nú var þá Frankl/n kominn oS hinu fræga

takmarki sem hann liafÖi stefnt á mlkin hluta

œíi sinnar, og barist til gegn mörgu mótlœti og

armæSu. Hann hafði sjálfur varla vonað a& liann

mundí lifa þennan gle&idag; en þaSanaf kaus

hann helzt aÖ vera á fÖðurlandi sinu meSal viua

8inna og frænda, lífa þar i friSi og rd og halda

áfram vísinda-iðkunum sínum, þvf með þeim hætti

vændist hann aÖ mega gagnast mannkyninu nokk-

11Ö enn, um þá stund sem hann ætti eptir. Hanii

baÖ þessvegna um heimfararleyfí , og f^kk það

;

roerkismaðurinn Jefferson kora i stað hans.

Skömmu eptir friðarsamnínginn fhkk Frank-

h'n bréf frá syni sinum sem gladdi hann mikilega.

Franklin hinn ýngri var örðinn höfuðsmat^ur i

Nýu Hjörsey (New Yersey) áÖurenn dfriÖuriun

hófst; hann þóktist (liklega þessvegna) vera skuld-

bundinn að verja mál hinnar ensku stjóruar, og

réÖst I her Breta móti löudum sfinim. FaÖir hans

átasa&i honum aldrei fjrir það, og reyndi ekki

einusiuni tii aS tala houum huglivarf ; en aungu að

síÖur hnekti það mjög frændsemi þeirra, sem von

var, að livörr héldt með anuars óvinum, og mjög

ákaflega. ])egar friðurinn var komfnn á, skrifaði

Franklín ýugri föður sínura sáttsamlegt bréf til

frá Lundúnaborg, og svaraði faðir hans því þannig:

Sonur minn góður!

Bréf þitt hefi jeg fengiÖ, og gleSur það mig

að þú aptur vilt endurnýa frændsemi okkar sem

áöur var svo gó8. HvaS getur veriö mfer gctfeld-
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nra ciin verða við þcirrí ósk pinni? Jeg 6cgi

það satt, einginn hlntur licfir nokkurntima Iiryggt

hiig eins, cinginn skorið niíg eíns sárlega til

hjarta, einsog að cíni sonurinn minn skyldi yfir-

gefa mig eilimoöan, og ekki einúngis yfirgefu mig,

heldur bera vopn móti m^r í [jvi máli hvar allt

mitt var í veÖi, mannorð, eignir og fjör. f>ú

segist hafa veriÖ þeirrar sannfærfngar , að sk^'Ula

þin við konúnginn og umhj'ggja fyrir föÖurlandinu

krefÖi þessa. Jeg vil ekkl áfdsa þ^r þó viÖ seum

ckki samdóma um þjóðarmálefni ; vér erum allir

menn, og misskilníngi uiidirorpnir. pn^ er ekki

undir sjálfum oss komiÖ hvörrar meiningar \hr

ernm i mörgum cfnum, þaÖ er komiÖ undir ýmis-

legum atburÖura, sem hrífa oss óviðbúna og yfír-

buga 0S8. Samt mundu fáír hafa álasað þér þó

hefðir sncidt {jig hjá , og verið með hvörug-

um , enda ern tii skj'ldur , sem náttúran hefír

sett fyrstar, og landstjórnin síÖan ekki breytir. —
l^ctta efni er annars ógeöfcldt um að tala — jcg

ætla því að [jcgja um þaö , og við skulum, einsog

þú segir, lcitast viö aÖ gleyma því öllu svo vel

sera viÖ gctura. Jeg seudi |)er nú son þinn yfír-

um til aÖ færa þ&r sonarlega lotuíngu
; þú munt

sjá aö honura er töluvcrÖt fariÖ frara; hann er

virÖtur og elskaÖur af öllum hhr^ og honum er

óhætt hcöauaf hv^r sera hann veröur" o. 8. frv.

Aöur cnn Franklín hvarf heim aptur batt

Iiann sáttmála viö Prússa konúng, ura stööuga

^ináttn og verzíunarviöskipti railli Prússalands og

liandnfylkjanna. \>hr var fyrst kveÖin upp regla

scm áöur cr umgctiö, aÖ Franyíu vildi hafa

/
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löglcidda 1 [)j(^íSar^Uiinira; eui grein sáUmiíians

var þaniiig: (^Komi ófri5ur miUi jjjóöanna, skulu

kanpraenn {jeir úr ÖÖru Íandinu sera eru í hinu

fá níu mánafea frest tíl aÖ verja fé sínn, svo jíeir

geti farið frjálsir burt meÖ allt hvað þeir eiga»

Konur og börn, visindamcnn allskonar, akurlrkju-

nienn, dásmiÖir (Kunstnere), handiðnamenn (Fa-

brikanter) og fiskimeun, sem ern varnarlausir, og

byggja í varnarlausura stöðum og |)orpum, í einu

orÖi aÖ segja, allir sera vinna mannkj'ninu frara-

færslu og velgengni, skuln raega ha|da áfram stÖrf-

um, og vera öuáÖalausir; má hvörki brenna hús

þeirra uh eignir, né skerama þær, og ekki eyÍ5a

Íand [)cirra; en þurfi nokkurra birgða frá þeira

hernum til fæðslu, skal gjalda þeim verð fyrir

sanngjarnlega. Kanpskip sem flytja landvöru frá

einum stað til annars, og gjöra nauðsynjar manna

eÖur hagsældir almennari og greiðari aðgaungu,

skulu mega fara leiöar sinnar sem ætlaÖ var,

og skal hvörug þjöðin k^fa nokkrura víkíngi aö

hertaka eÖur eyðileggja pvílík kaupskip, ne aÖ

tálma þesskonar kauprerÖum*'.

Franklin kvaddi konúng og stjörnarhcrrana

br^ílega, [)ví hann [)jáÖÍ8t svo rojög af steinsöttar-

hviÖura aÖ hann mátti trauðt gánga. j>egar |>aö

frííttist til hirÖarinnar, að hann gæti ekki ckið í

vagni fjrir sjnkdórai, var honum boöinn kvikstóll

(buröarstóll) drotníngar sjálfrar, sera borinn var á

spánverskum mnlum. I [jessura stóli fór hann

frá Passaj)orpi 12ta Jnlí 1*85, og síöan í stntturn

áfdungnm til Ilafnar (Havrc)
,

{)ví [mv ætlaöi híuia

aö btiga á skip.
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MeÖ niiklurn söknut^i kvaddi Frankiin Passa-

|jorp; hann hafÖi búiö þar lengi, veriÖ nijög

vcl hitinn af öllurn. Maöur nokkurr eem var

þar segir svo frá, aÖ bæarnienn ha(i harinaÖ burt-

ferÖ hans eiusog fööunnissir. A ÍeiÖiuni var all-

staÖar tekið viö honum nieÖ mesta sóma, og í

merkisborgum meÖ stórveizhim, en fjÖldi raanna

heiinsdkti hann aÖ fyrra bragÖi til aö sýna honum

virÖMigu. Eptir aÖ hann hafÖi hvilt sig fáeina

daga hjá einutn vini sinura, heUlt hann áfram lciÖar

sinnar lil Hafnar, og þaöan sjóleiöis til Englands.

SkipiÖ JagÖÍ aÖ við Hcimtiín hiÖ syöra (Southamp-

ton)
, og hitti þar marga vini sína og son sinn,

komu þeir á móti honum frá Lnndiínaborg. I

Heiratúni dvaldi hauu skamma stviud, og steig |)at

á annað skip, sem fara átti yfir í Vesturálfu.

Vinir hans fylgdu honum á veg, og voru ura nótt-

ina á skipij en [legar liann vaknaÖi um morg-

uiiinn voru þeir komnir á land, og skipið á sígl-

íngu. '

Heimkomu sínni segir hann sjálfur frá : „Ná-

lægt sólarlagi 13da dag Septembers sigldum vcr

(uppeptir Deiavari) frarahjá Nýíikastala, og vörp-

uÖum atkeri vegua fjörunnar. MeÖ aÖfallinu rann

á byrr; skilaÖi oss
f)á fljótt framhjá Giókastala-

Hesí (Gloucester-Point), og borgni sem jeg elskaði

mest allra borga (Bræðraborg) blasti viö. I>ar

máttum v?;r bíÖa [icirra sera settir voru til sótt-

n^raisvarna (Qvarantaine). |)eir fundu einkis

vant á skipiuu, og le^'fðu oss pví aö fara í

^a»d. Teingdasonur minu kora á báti aö sækja

oss. Vcr stigum á laud viÖ Torgstrætishróf, var
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|>ar tnikill m&iinsafnaður , scm tók á móti ors

með f'agna5ur()pi, fylgdi oss lieim a6 liú.sd^'r'

um mfnum. öllum minum leið vel — Gufei sfe

lof og þakkargjörÖ fyrir alia náÖ hans og gæzkn!"

Frá viðtökunum i Uræðraborg er [>annig sagt

epiir kunnugum roÖnnum: «^gánga liaus í borgina

var rettnefnd sigurför; meiSan liann gekki^m strætin

hljómaði umkríng haiin blessunaróp frjáisrar og

þakklátrar þjóÖar, sem hafði allar framferðir hans

og atorku í fersku minni; cn fallbyssu-duiiur og

klukknahljób bo&uðu gleðifrcgnina út nin herað.

HermenUy sera höfðu lagt blóð sitt í 8Öluruar

fyrir frclsíÖ, aem vísdómur ham grundvaUaði,

|)}'rptust að til ab sýna honnm ör sdra sinna.

Öldúngar ílokkutSust kri'ngum hann, og sögbn hon-

vm frá, hvörsu þeir liefÖu beðið drottínn nm aiS

lengja líf sitt, [)ángaðtíl |)eim gæti auíSnast aÖ sjá

liann aptur. Ungliiigarnir ruddust fast nm, til

9it fá að sjá andlit hins fræga manns, sem me5
gafum sínum og raanndómi haf^i teudrað íjÖrloga

andans í brjóstí þeim. A leiðínni heim gekk

hann fram hjá stórskólanum og spítalanum, og

var hvörttveggja í ágætasta standi. Uti um herað

sá aÖ sönnu vott hervirkis Breta á stöku stÖt^uni,

en \\i meirí var orsökin til fagnaðar jfir sigri

og fengnum friði",

SíÖan komn valdir scndimenn meíS fagnaÖar-

ávarp til Franklíns frá fulltrúum alþýöu, heiins-

spekisfelaginu , skólanum
, fóIkstjórnarfelagÍMu,

dómsmönnum allskonar, og jnrniöunum hersius.

]>á fekk hann einnig brííllcga kveí)]u frá |jeim

manni sem hanu hafði mestar mætur ú, Vashtng-
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toui hersliöfbíngja. Jafnfraint [jessn var Frnnklín

kosinn í bæarráðiðt og skömmu síðar nær í cinu

hljóöi til fyikisforseta í Peunsmörk. (^Satt var

]miS'*\ segir hann i br^íl til biskupsins { Assafí

(Asaph) á Engtaudi, viuar síns, (^mer var tekiÖ h^r

mctS hínni mestu sæmd; en einmiðt það^ og dá-

lítill metorðagirndar neisti, sem je^ hugsa&i væri

filoknaÖur, ginuti mig að takast forsetadæmið á

heudur, |)ó mer hefÖi verið hagfeldara aÖ vera

Iicðauaf laus við allt umstáng og embættisstörf.

Jej^ vona jeg jjoli áreynslu ezY^ dr enn*)^ og síÖan

ætla jeg aÖ hætta. Yöur fýsir aÖ vita framfarir

Jandstjórnar vorrar. Jeg held \hr sísum á rettri

Iciö, [>ví víir reynum f^rir osa, Jeg held einnig

HÖ oss fari fram dag frá degi, og efast ekki ura,

HÖ tor munum inuan fárra ára ná svo raikilli al-

|)jóðlegri velgengui sem góÖri sljórn er auÖiÖ aÖ

veita. Fríittablöö yÖar eru full af ósöunum sög-

um um stjórnleysi vort , vesæld og voiæÖi
, og

ei^ua |jaö stjórnarbiltíngnnui , en jeg segi j'Öur.

|)HÖ sail, aÖ allur |>orrl [>jóðar vorrar cr áua^gður

með umskiptiu
,

og giruist ekki hót aÖ kumast

aptur uudir n'ki lireta. Hagur miun og minna,

seni [íí;r góðgjarniega spjriö um, stendur, sem iiú

er komiÖ, svo sem jeg get bezt óskaÖ. Elskuleg

dóliir og 6 efuileg baruaböru eru hjá mer, og

Btcndur mer mikil voii nf þeim. llvöruig }>au

hegða ser [legar [jau þroskast, og koraa í reyuslu- .

fikóia lífsins, auönast mhx ekki aÖ sjá, og get jeg

*) J>«Ua sýnír ágjtlU'ga fjör Uin* gaiuU ittanni, liiiim var
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parum aungu spáÖ; jeg gleÖ mig [)essvegíia raeb

[íeim yfir því sera er, og fel guði liið (íkomna.

Heilsa míii og sálarfjör er fyrir guös uáÖ

<$skerðt siðan þér sáuÖ mig seinast. Mer er

ávallt gleöi a8 urageugui vina minua, og þareíS

jeg einnig hefi nóg fyrir hendi, ber margt til

þess aÖ jeg elska h'fiÖ. En — hin venjulega rás

uáttúrunnar hlýtur innanskarams að brej'ta þessari

tilveru sera jeg nu hefi, og þaÖ {)oli jeg fúslega.

Jeg hefi ura lánga æfi séð býsna inikin kafla af

þessari veröldu , nú vex mer óðura forvitni aí5

kyniiast hinni, og muu jeg óliullur fela öud raína

hinum volduga og góða föÖur raínura og alls raann-

kyns , sem skapaði hana, og sem svo náðuglega

hefir verndaö og blessaÖ mig frá [)ví jeg fæddist

og til þessarar stundar''. Ari seinna skrifar hann

:

^jJeg má kalla aÖ jeg hafi hálfvegis troÖist inn í

sarakværai hinna seinui raanna, en hefÖi að rettu

átt aÖ liggja í [íraungva rúraiiiu og sofa. Felagar

inínir í æskuuni erii nú allfiestir horfnir, en mér

h'öur dável í llokki barna [)eirra og barnabarna.

Jeg hcfi nóg störf fyrir |)jóð mína lil að firra

mig leiðindum, eii aiik [jess skemti jcg iner stund-

ura viÖ baíkur , samræÖur ,
aldiugarÖ miun , og

stúndura viÖ spilaleik. Jeg er nú aptur valinn

til fylkisforseta og [)aÖ i einu hljóÖi; [)ar sagÖi

eingiun (íUej** viö ra^r neraa jeg sjálfiir. Eiiinigá

pcssu ári líður ti'raiun farsællega fyrir mí;r, og jcg

s^, sem stendur, eiugin líkindi til breytínga. En
allt ókoraið er óvíst, og al{)ýÖuhyIlin óstööug;

stuiidiirn getur maÖur raist haua eiuniiÖt fyrir

góöverk, eins hœglega og maÖ,ur gctur áunuiö ser

t
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hana; Jeg treysli f)ví þessvegna nnnganveginn , að

mer haldist á gæfu þeirri sern jcg fagua núna,

og mig skyldi ekki kynja [)ó eitthvaÖ skeröti hana

áöurenu vinnutíÖ raín er á euda".

1787 var stefnt samau uefnd manna tilBræðra-

horgar, til aÖ ransaka stjóruarlögun fylkjanna og

hæta hvaö ábótavant þókti. Franklín var ciuu í

þessari nefnd , og stakk þar uppá mörgu merki-

legu, sem hafbi góÖau framgáng; en einu af frura-

vörpum liaus var ueitaö, og j)aÖ var, aö hefja

skyldi hvörja samkomu racÖ bæn til híns alvalda

um aöstoö hans, einsog venja haföi veriÖ framan-

af, mcöau stn'öið stóö yfir, (J>á urÖum vér'baíu-

heyrÖir", sagÖi Frauklín, (^en höfum ver ?izi glejrat

viui vorura hinura volduga? eöa jjykjumst vér

ékki jjurfa lengur hjálpar Iiííus viÖ? jeg fyrir mitt

lciti licfi lifaÖ lengi, en þvi Íengur scm jeg lifi <

])ví ílcifi sannanir fæ jcg um J)aÖ, aÖ guÖ stjórnar

mannauua högura". Ekki var {)aö allfátt í nýu
stjóruarskránui scra houum líkaöi ckki, en af því

llcstir Iicldu {)ví fram, lí:t huuu fúslcga meiuíngu

síua, og sain|>ykti alltsamun. <(Jcg játa {>aÖ", segir

lianu, ^,aÖ jcg er ckki aÖ fullu áuægÖur meÖ nýu

síjórnarskrána , en jeg veit ekki mcÖ vissu ncma
mcr kiiuui aÖ h'ka liún síÖar, [)ví opt á æfi rainui

hefi jeg oröiÖ aÖ breyta u»cinínguui mi'num, vegna

árciöanlegri frásagnar eÖa nákva;mari um]iugsunar,

og {):iÖ stuiidum í áríöandi máleí'num. p\{ cldri

sem jcg verö, þess minna treysti jcg mfnum dórai

nm aöra. ]>iiÖ er {)ó trú flcstra, bæöi cinstakra

mauiia og hcilia trúflokka, aö {)cir hvörr um sig

haíi cignast aliau sannleika , en allir aörir fari

x
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villir vega í öllijm f)eirn efiiiini hvar peir ekki eru

8aind()ma. j|)aiuu^ sagði Stáli (Sleclc) priUe.staiit-

iun t 8em lielgaíSi páfmnnn b(Sk sína , a5 sá einu

væri muiiur á vissu katóKskra prótestanta í

tniarmálefnura , aÖ hinir fyrri (^œtu Mi haft

annað enn rett á5 mœla, en Jieir scinni hef'ðu

aldrei órétt a'5 mœla, En þó margir !$eu sama

fiinnis um þetta efni, þá hafa þó fáir sagt eins

náttúriega frá því einsog kona nokkur á Frakk-

landí; hihi sagði eínusinnl viÖ systur sina, þegar

peim barámíllí: ^^^.aldrei hittijeg[)ó neínn nema
Bjúlfa inig, sem i hvÖrt skipti hefir á rettu aö

standa"*'. I |)essum hug skrifa jeg undir stjóra-'

arskrána með Ölln því sem henni er — ef þá

nokkuð er aiS henni'\

Frá [)ví um veturinn 1787 |)ángaðtil ura

hanstið 1788 tók Franklin ailtaf mikí& út af flug-

kvcisu, svo hann gat ekki stigið út fyrir dyr, en

siðustu hvarf steinsóttín lionum um stund að

ölln leití, og rnátti þaö heita merkilegt. f)á hafði

hann tekiÖ viÖ forsetadæmi í þriöja sinni , gem

hann var vatinn tii. Leugur enn [)rjú ár mátti

ekki velja liaun aÖ lögum , [)essvegna var hanu

viss um aÖ verÖa / luíöurn eptir iiÖ þaÖ ár var

liÖiÖ. Um [)etta leiti liaföi hunn nóg aÖ starfa:

]iann saindi æfisögu sina, og skrifaöist á viÖ viní

sína í NorÖnrálfii. Auk [)ess var hann ötnll for-

seti landsljórnar f^lagsins, og tveggja annarra fe-

laga; liHfÖi eitt [)eirra tekið sig til iim aÖ mýkja

naiiÖ |>cirra sern voru hafðir i varðhaldí, en auiiaö

^ekst f>rir aö afiuá mansal, stjrkja frjálsa Biökk-
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utncnii scni haldiiir voni i fjötruin, bæta ástaiul

allrar SuÖnrííiru-kjnsIóÖar
;
lelag þetla Iiaíði lianii

Bjnirur stornað, og var forseti [)ess; hann scndi i

Fehrúar 1"78!) Mkrá tii fyikisíulitníanna, skoraÖi

liaan [)ar á |>á, aÖ iieyta altrar orku til þess aö

liætt yrbi rnansali «Ö fullu öllu.

|>etta var hiÖ seinusta fyrirtæki haus í al-

þjóÖlegum málefiiuin. Vanlieilsa lians jókst nú

aptur, svo hanu gat varla sligiÖ úr rúmi. Stein-

sóttin gekk [)á mest aÖ honum, og [)aÖ svo nijög,

aÖ lækiiirinn varÖ stundum að gefu hoiium svefn-

meÖal (ópíum) tit aÖ de^fa kvötiiia. p6 var hann

jafnast glaður, [)óktl vænt um [legar hanii heyrÖi

að hÍÖ keisaralega vísiudafelag i Petursborg hel'Öi

kosiö sig Itl felaga í Nóveinbri HHS); hann las,

talaÖi viö ættmeun síua og vini , og hvöuaír

sern fx'ri gafst var haun búiuii til ineð ráöi og

dáÖ aÖ vinna gagn [^ar sem þurfti. Fáum vikuin

áÖur hann andaöist samdi hann ágæta eptirhermu

(Paródíu) ræöu eiunar, sem herra Jakksou hafði

[)uÍiÖ á [)jóðfuudinuin raansatinu tit málsbóta.

Sextán dögum fyrir audtát sitt fckk haim

kÖldu, eu fám dögum siÖar kvartaÖi haun um tak

fyrir brjóstiuu, og fjlgdi {)ví hósti og mæði. ])egar

kvÖliii einstakasinnum ueyddi hanii til að stjuja,

kvaÖst hanu óttast aÖ hnnu bæri ekki kross [)enuau

eius vel og hanii ætli aÖ gjöra; hann [)akkaði guði

alla [íá blessuii sem hanii hefði hlotið, og kvaöst

vera [)ess fullviss, aÖ sótt [)essi ætti aÖ tetta ser

viðskíluaðiun viö [)enuan hcim, [)areð hanu ckki

lengur gæti unnið ætiuuarverk sitt. 13 Apn'l
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livarf takiÖ allt í cínn, og f()Ik Iians f<)r aÖ vona

I)atn, en sprakk sullur sem haf&í verið utS búa

\\m RÍ^ L lúugiiiuini. I^reinur döguin áðuvcim hauii

andðí^ist, heidcli hann dóttur si'na að búa rnrn sitt,

<(8vo jeg megi andast sóinasamlega'* sagÖi lianii-

Ilún kva^st vona honum mundl batun^ og au^Snast

lanng lífsdvöl [jaÖanaf, en hann svaraöi skjótlega:

„þaÖ vona jeg ekki verÖi". Ur því tók megía

hans &13 þverra, andardrátturinn varð tregari , og

síÖan kom dej'fÖ yfir hann; eptir þaÖ lág hann

í móki {jángaðtil stundn fyrir mi{3nætti 17da Apríl

1*790, })á siokna^i hann sem Ijós, 84 ára og S

niáuaða gamall.

Maðnr nokknrr sem Var f Bræðraborg segir

[)anni* frá jarÖarför hans: j^Líkanií þnssa nieikis-

inanns var jarÖaður aÖ Kristskirkjn í líræöraborg.

Aldrei mun likför liafa veriö fjölmennari í líanda-

j^ÍKjnnnm, ní; meira mannval snmankoiniÖ, Tii-

f:(ÍIín al[)ýÖn var fjarskalcg. ÖÍhim kliikkum i

borginni var hringt; dagblöÖin voru öll prcntuö

mcÖ svörtnm dálki. Fallbyssu skot dnndu me&au
Jikiö seig í jöröina, og anngu var slcpt, scin mátti

veröa minuingu þjóÖmærúigsins tii heiÖurs og

sóma. A alisherjarþíngi var lögtekiÖ, aÖ hvört

nnnns barn í laudinu skj'Idi bcra sorgarbúnaÖ uin

hcilan mánuö".
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Franklíii liaföi á ýngri ánira síuura sett sjálC-

ura shv grafeikrift svo látaudi:

The body

of

Benjarain Franklin, Printcr,

(like tlie cover of an old book,

its conteut torn out

and stript of its lettering aud golding)

lies food for worras:

Yet the work itself shall uot be lost.

For it wiii (as he believed) appear once more

in a new

and more beautiful edition

corrected and anieuded

by

tlje author*).

|)egar lát Frauklíns hcyrÖist til Frakklands,

þí'^kti öllum uiikils um verÖt. "þegar næsti j»jóö-

fundur (NatiouaÍ-Couveut) var settur, að morgui

hius llta Júuí nSM), stóÖ liiun víÖfrægi Mírabó

(Mirabeau) upp ,
og talaÖi á þessa leiÖ:

Fraukh'u cr audaÖur!!!

Andi sá sem gaf Vesturálfunni frelsi, en

hcllti Ijóssgeislum yfir alla NorÖurálfu, liauu er

suúiuu aptur í guÖdómsius skuut!

Speki'ugurjiMi, sein tveir licímar tclja scr, sá

•) Likhainur jUnjann'ns Franklíns, prcntara
,

(Itkt op; um-

^jíirð ffamallar bokar, scni rifin er upp ur banfli , cn

kjaUetur hcnnar niaÖ, ojr {^yllínf^) lif^f^ur til orníaí'æSu.

Kn vcrUiö sjáU't nmn ekki týnasf, I)aö niun (aö Iru lians)

birlast einusínni cnn i nýrrí faj^rarl útf^áru, lciÖrcttri

o^ bættri af bi^ruudjnuiu.



iuaður, sem l^jótSasagati og vísiiidasagaii lceppa

iiiii) 8á var eílauHt hátt settur ineÖal ættliða maiui-

-|>að lieíir gengiö nd^u lengi^ aS ráðaneyti

Lonún^auna hefir æpt út um alla veröldu dauða

Íregn þeirra, sem aldrci voru ágætir nema í lík-

ra'ðuuiii) {)a5 heíir gengið nógu iengi, að hirðsi&ir

hafa boÖið mÖunum hræsnissorg — |)jóðum Itælir

einiíngis aÖ harma veigjörðamenn sina. t^Í^^^

fulltrúar mega einúngis mæla fram með {>ær

\cLti iotiu'ugu hetjuuum meÖal alls mauukyus.

Vetítmenii hafa lögtekið á allsherjar^iiiigi , að

atlír menn skuli bera sorgarbúuíng eptir Frank-

iín Iieilun niánuð, í Bandafylkjunum fjörtán. Vest-

urlieiinur geldur lotníngarskuld cinum af fe&rnm

sljórnariögiinar sinuar. Sómir \)á ekki y^ur, lög-

gjafar Frakklands! að tuka [>átt í guðrækuis athöfn

})cssari? Sómir yíSur ekki að taka þátt í þessari

iniuni'ngargjörð , sem borin er fram fyrir alheims

augu tilfórnar fyrir rcttiudi maunkynsins, o^þann

spcki'ng, sem svo volduglcga lagöi lönd undir {jau,

Fornmenn mundu hafa reist hof og búiÖ stalia

]íeim hinum dauÖlega, cr svo var háfleygur í huga,

aÖ hann giiæfÖi yíir hiinin og jÖrÖ, kt'f^áöi þórdunur^

skjfðiþd hina grhmnu stjórnendur úr hnsœtnm*),

— ^oröurálfan, sem cr frjáls og fuilvita, á aS

miunsta kosti að niinnast þcss manns og harma

•) J)i!tla niifcar til vers lilns lalínsta, scm Albjarlur (d'Akm-

bcrt) hcilsaSi Franfelíní nicb, þtífjar liann koni ryrsl á

i'und i vi.sIn(I<'iiVI<i^i Frakka*

Eripuit cu;lo Íulnicn, s(:cplruni(|ve tyranníí.



i

'
(

I

109
I

liitinn, scm var einhvÖrr hinn ypparsli af [leiin

8cm nokkrusinni hafa starfaÖ vísindum og freUí

til auknÍMgar og fruma.

Jeg skora.á þín^menn a5 bera sorgarbúniið

prjá daga i minnínsu Benjamíns Franklíns^*.

La-Fæetti (La Fayette) stóÖ fyrstnr npp, og i

gaf já^'rbi sltt, og síðan hvörr {)ingmHnna ^f öðr-

um, en al[)ýða æpti fagnaðar óp. Næsta mánu-

dag, 14da sama mánabar, komu allir á {M'ng Í

sor^arbiinaði, og báru liann 3 daj^a, en forsetinii

rítaðí þjóðarsamkomu BHndafytkjiinna br^f^ til a5

votta þeim söknuð Frakkiaiids yíir láti hins fræi^a

mitnns. |)arnæst var sivala húsi6 niikla á korn-

torgiiiu 1 Parfsarborg tjaldaÖ svörtu, og uppljöinað

vaxljósum; þar heldt Fúki (Fouchet) ábóti saknat-

artölu eptir Frankiín f^rir geysi miklum söfnuðx.

Meðal skjala Franklíns fundu menn að honum

látnum erfÖarbref (Testament) hans, og er lifcr

getið f)es8 úr því sem helzt {íjkir lýsa skaplyndi

mannsins.

,(Jeg er fæddur í Bostnni, og á aÖ pakka frí-

skólanum þar nám niitt framaneptir; jeg gef |)ví

300 punda (h&rtimbil 450 speciur) {>ángað, og eii!;a

forstöÖumenn skólans aíS setja fe {)aÖ á lcigustubi,

en leigunni skal verja tii að kaupa f^rir mitiuis-

penínga úr silfri
, og skal á hvörju ári gefa {íví-

li'ka minnispenínga framfarabeztu pilltum i sknl-

annm. Af iaunum {jeim sem jeg á inni fyrir for-

setadæmiö, gef jeg 2000 punda, og ætla jeg j)iiö

(cptir því 6Gin fuiltrúarnir vilja ráðstufaÖ hufa) tii
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aS gjöra Seilulííl (S1iu>IkiII*) skipgengan. Mcgan

jeg var prentari, sehli bækur, stýrÖi póstagaung-

um o. s. frv. sÖfnuðust mer margar smáar fjár-

heimtur fjrir bækur, auglýsúiga prentanir og

bvefabur^, sem jeg ekki fckk heimtar á^ur jeg

ferÖafeist til Englands 1757, en síÖan ekki krafÖar,

þarefe jeg fekk meira aÖ sýsla á alþíngi, og í

Frakklandí. þetta, sem stendur saman, og er

nierkt bókstafnumEí reikníngsbók rainni, gefjeg

epítalauum í 13ræ&raborg; því {)ó fjíirheimtur

|)essar seu fornar, á jeg þær þó meÖ frjálsu, og

jeg vona aÖ skuldunaut.ir mínir eÖa niÖjar þeirra

ekkí munu tregÖa'at aö Jijalda {)aö, eÖa gefa í öl-

musu handa spítalanum. Osk míii er aÖ dupt mitt

vcröi jarösett meö svo litlum kostnaöi og viöhófn

fiem má.

ViÖbætir (Codicii).

Jeg, Benjamin Franklín, sem hefi skrifað

undir erföarbref [)aÖ sem her aÖ framan er ritaÖ,

hefi síöan ítarlegar Iiugleidt efni [)ess, og þykist

nú verÖa aÖ bæta viö \)Si sem her skal telja:

pab hefir mer iengi veriÖ ríkt í huga , aö i

því iandi livar a){)ýÖu stjórn (Ðemokratí) er, eigi

ekKi aÖ vera embætti, sem græÖa megi á. J>aÖ

var |)á á&ictníugur minn þegar jeg tók viÖ forseta-

daímiuu , aÖ vcrja launum þeim sem raer yrÖu

ánöfnuÖ 'til þjóöuota , jeg hefi cinnig áöur gefiö

eigi alliítið fh kirkjum, skóium og ymsura {)arf-

legum fyrirtækjum til eflíngar og framfara, og í

framanskrifuöu erfÖarbrtíi ætlaÖ 2000 punda til

*) SciluVill t;r á cín lilíl seni renmiv < DcU\ar, (sbr. bla, 15).
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ab gjöra Seilukil skipgcngan ; en nú heíí jeg seð

|)a& síöan, að þctta nauni hrökkva skammt til slíka

fyrirtækis, heíir m^r [jví dottiÖ önnur ráðstöfuu

í hug, sem jeg vona verÖa niuni aÖ ahnenuari

notum , og tek Jjví aptur hina og að aungu gjöri,

en ætla til að fariÖ sh raeÖ [jessi 2000 pund .

einsog jeg nn mun gjöra ráö fyrir.

Jeg er fæddur í Bostúni, og á frískóhinnm

Jjar aÖ þakka hiÖ fyrsta nára mitt, jeg hefi einnig

minnst |>eirra í erfÖarbr^fi mínu. En Massakúsii

fylki (par sem Bostún er) á líka gott skiliÖ af

raíír, {)ví f)aÖ kaus mig aÖ fyrra bragÖi til eyrinds-

reka síns á JBJuglandi, og Íauuaði mhr stavf [lað

Örlátlega; ogþósvo tækist til aðjeg misli meira enu

launnnum svaraöi, fyrir |)að jeg sendi brcf Ilút-

kinsonar(nnttchiuson) hÖfuÖsmanns, [já skerðir |)ftí5

nunganvegia þakklátsemi inína. Jeg hefi komist

ab raun um , aÖ únglíiigar {)eir sem eru þægir

og ötulir meÖan þeir eru aÖ læra vcrknaö (hand-

verk) , vcrÖa optastnær efni í væna menn. Jeg

læröi sjálfnr prentaralistina Iieima f Uostúni, og

fyrir peníuga sem tveir viuir mínir góÖfúslega

lánuöu mer eignaÖist jeg sjálfur prentsniiöju í

BræÖrabnrg, en {laö varð raer grundvöllur allrar

gæfu, og síÖan til {)ess , sem jeg kynni nÖ hafa

af staÖ konilð til gagns {)jóö miuni. Jeg giruist

því, ef mögulegt væri, jafnvel aÖ mer líÖnuni aÖ

verÖa úngum mönnura í borgum {)essnm tveimur aÖ

liöi, {jegar líkindi eru til aÖ {)eir raegi veröa fóstur-

jöröinni aÖ gagni, og skipti {)essvcgna ncfndura

tvcirn |)úsundnm punda jafnt milli beggja borganna;

skal fara lueÖ {)aÖ fe [jannig, sem nú scgi jeg
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fyrir; {)au 1000 puiid eem jeg §ef til Bostiíns

skulu vera undir tilsjón heiztu biifnstra manna

og presta þar i borginni, og siiulu [;e)r byggja af

fe [)essu^ og taka 5 i leigu af hundra^i hvörju $

|jeir skulu byggja ícÖ úngum, kvonguÖum verkuaÖ-

armÖnnum (handverksmönnum), scm eru ýngri enn

25 ára, hafa numið verkuHÍ^ þar { bænum og trú-

lega gegnt skyldu sinni; sknlu þeír sýna vitnis-

burð tveggja velmetinua borgara aÖ minnsta kosti,

sem fúslega vilja
.
ábirgjast aö f6 verði goldið

aptur raeÖ fullri leigu. — Styrkur þessj ver&nr

tkki mikiil fyrst um sinn, en hann getur vaxi5

eptir [jvi sem stofninn ávaxtast) og tii jíess aÖ

sem ílestir geti notiÖ stjrks þessa smámsaman,

og eigi hægra meÖ aíS gjalda aptur, skal hvörr sá

sem láu fær gjalda tíunda hlut þess á ári Inörju

ank leigunnar , en það sem goldið ver&nr skai

jafnskjótt byggja öðrum. Jeg gjöri ráð fyrir aÖ

í Bostúni verði jafiian ráðvandir menn og gób-

gjarnir, sem vili verja nokkru af tíÖ sinni lil

a6 stjórna þessu og hiröa um það kauplaust, og

í [)ví trausti vona jeg að ekkcrt af peníugum

þessum muni Hggja iSJulaust , nt; verða haft til

annars, iieldur muni stofninn ávallt aukast með

Jelgunni. Ef þanuig fer, þá verÖur stofníun a5

100 árum liftnum orÖiun 131,000 punda (l^m^OOO

dala), mega þá uuisjónarmcunírulr taka 100,000

pund (!IOO,000 dali) frá, og verja þeim til einhvörra

þjóÖuota, til að mynda: v/gisgaröa, brúa, vatns-

veitínga, þjóÖhúsa, Uugaliúsa, steinlagníngar stræta

eÖa ciuhvörs þess scm er borginni til prýÖi, og

þeím til gagus eöa skcmtunar sem ókuunngir koma
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í liorgina lil a8 Icita sít læknínga, cSa til annarra

iiaiiösynlegra cyrinda^jörða. 31,000 pnnda , sem

afgángs vcröa, vii je§ aÖ bygð scn nm önnnr 100

ár, nieÖ sama hætli og áöur er sn^t, [)ví jcf^ vona

fastle#;a aÖ ávextirnir liali sýnst á framferÖi líng-

incnna, og orðiÖ rhörgnm .ágætum maniií aÖ gHgní.

Jícgar þe'ssi 100 ár ern á enda, linfi [lá ekkert

<)}inpp orÖÍÖ , veröur stofninn 4,0(»l,0iM^ punda

;

þaraf gef jeg Iii)sinusmönnum 1,061,0<K) punda,

mcgu {ieír Íiufa [)an tíl livörs |)eír vilja, eii

fylkísstjórnin á aÖ sjá fyrir 3 milliónum [leím

sem af^ángs verða.

Jeg voga ekki aÖ rína Icngra fram i aldirnar-

(Síðan koma viÖlika regliir iim liinn lielfing-

inn 8cm BræÖraborg var ætlaÖnr, nema [)ví er

bætt við, að SeiliikíU verðl gjörÖur 6kip<;engur

aÖ lOO árum liöiium.)

t>egar jeg venui liuganum til alls þess sera

raska má víðburðlim manna og úformum um svo

lángan tíma, s& jeg aöjeg liefl að líkindum verið of

hcgóinlcga voiiarstcrkur, aÖ lingsa að [)ctta mnndí

stauda svo lengiy og bera tilætlaðaii ávöxt [>ó það

einusinni kæmist á. Jeg vona snnit aÖ bæarmenn

á hvörntvcggja staÖ, [)6 peím lítist ekki á aÖ fram-

kvæma ráÖstÖfun m/na, munl aÖ rninnsta kosti

þiggja boÖ mitt, og taka það sem vott góðs vilja,

þakklátsemi og alvarlegrar viðleilni að verða þeim

þarfur jafuvel eplir viðskiluað miun. Osk mín

er samt, að þeir reyni livörntveggi aö framfylgja

ráðstöfun miiiní^ og munu þeir þá sannfærast um,

að niögulegt so aÖ framkvæma hana*. Viri bæar-

nicnii á öörnm staðnura taka viö fén'u meö þess-

8
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iim Itostum, en á öörum ekki, pá er viPi mimi

aö hiiiir fyrriiefiulii taki viS ölliisnman, og fari

meö hvört um sig einsog jeg hefi ráð f>rir gjört.

En vifi hvöriigir I)igírja ffjöfina^ |)á fíilfi hi'in til

arfs eplir mig, og skai [)ú fara mcÖ haiia sam-

kvæiiit erfÖarbríífi mínu sem samiÖ var 17 Julí

1788.
' '

,

í>ess biÖ jeg, ef [)ví verðnr viðkomið, að jeg

grafínn lijá konu minni , og skal Kambres

((^hambers) höggva slíitta marmaraliclln til aÖ hylja

meö leiÖi okkar, (i feta láiiga og 4 feta breiÖa,

skal iiann gjöra injóaii dálk til prýÖÍ allt um kríng

meÖ röndinni aÖ ofanverÖn^ en þar fjrir innan

skal {jclta grafietur Iiöggva:

iienjainín

Debóra

'Frahklín

178^
-

Snotur gaunguslafur iir apaldri, sem jeg á, og

ágæt kona, hertogaekkja af Tvíbriim (Zweibriicken)

gaf mhr^ raeö guilnuin húna, mynduöuin sem frels-

íshúfa, skal verÖa eígn viiiar míns, og viiiar ails

mannkyns, Vashingtons liershöfÖiníja. |>ó stafur-

Inn hefÖi vcriÖ veldissproti {>á heföi sá maÖur
iinniö tii hans, og knnnuÖ aö f<ira meÖ hann'*.

SanitíÖa menn, sem |)ektii Franklín, hafa iýst

honuin meÖ þeiin hætti sein iiú skal segja:

|>egar Franklín audaöist, sloknaöi eitthvört

hið skærasta Ijós þessarar veraldar. — Megín anda

lians var staklegt. Honum var lagiÖ aö ná hinu



(Ijiipsetia í serhvörri tegund visinilanna^ en iSiii

Iians óþreytancH 'ransakaði hvÖrja [leirra af ann-

ai ri. Vísindafýsn hans var óslökkvaudi: hann kann-

Hti ri'ki náttúrunnar d alla vegu, cn einkum mann-

inn og niittúru Jians, og haíi hanu fest hugsjónir

sínar á nokkru cinu framar öÖru , þá var þaÖ á

tippgötvan þcirre liluta sem auka og eíla [lekkíngu

manna og hagsældir. llann leitaði sannleíkans

eins umfram allt, jícssvegua feldi hann sig ekki

viö serlegar triiflokka meiiiíngar; hann lct skyn-

sernina scgja s^r lcið, þessvegna fcldi hanii sig

ekki við neina þá trú sem hún hneixlaðist á. I
'

fúm orðum að segja: nuiiii liaföi bók náttúrunnar

opna fj'rir ser, og las i henní trúíega og iÖug-

lcga.

Stjúrngáfa Franklnis var anngu minni enn

lærdumsgáfa hans. Foriialdarinenn tÖldu gæf-

una til hjá hvörjum [jcim manni sem auðnaðist

aö veröa [)j()ðmcniii, en varlá mun [lafa borið mínna

á gæfunnar abgjör&um hjá Öðriim enn Franklíni^

pvi hanii reisti scr aldrci hurðarás iim megn.

Fraiiklín leítaði ser ekki fordildar i' málsnildar

list, })ví einfaldleiki oröa haus [)urfti ekki fordildar .

við) þó haiin jafiian snciddi sig hjá kapprædum um
stjórnarmáíefni, og væri cinginn atkvæÖamaÖur í slík-

nm ræÖum, voruorÖ hans eigi aÖ siÖur jafnan mikils

mctin á ])íugum. Jafiian varnÖist hann aÖ l^ggjn

sig í bleyti viö þaÖ sem aungum maani er nnnt

aö vila meÖ neinni vissu; hann lí;t [)aÖ sitja í

fj'rirrúrai sem mögulegt var að komast aÖ á vísind-

uiina vcgi, og óvillt skynsemi raátli ÖÖlnst skilníng

á. Oröfæri hans vav óbroliö og Ijóst einsog skiln-

1
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íngiirinn, og fjegar hann talabi í líla'ngnni, var {)a8

sannleikannrn til skíringar, e:i ckki víðhafnar.

liann kaus ávallt ];cldur a& Iieyra aðra tala

enn tala sjúifnr; í sainraðutu var hann sk^vnsamari
-

cnn liann var fjÖrtignr, oröheppnari enn hann var

orðsnjallur. Ilann Ííktist í [ní ilestum fyrirtaks-

mÖnnuin, kunna [)ví illa ef tekið var fraininí

|)egar haiin taUðí ; lofaði liann nijög þann slÖ

liinna villtu manua, að [jeir hlýða ineÖ athygli

livörr annars eyriudi, og {>egja síÖan nokkra stund

áðnr [)eir svara. Franklín var kurtcis maður

;

liann har aldrei {jvert á móli {)vi sem aÖrir sögðu,

heldiir vóg fivört orð sitt nijög stillilcga, og sigr-

aði |)essvegua optar inótstöðuinenn sína nicð afli

skynsemdarinniir enn úkafa eða [)rái.

J)aÖ er sýnt aÖ Frauklín var bœÖi JærÖnr

maÖur og stjórnvitur, en aldrei skína geislar maiin-

kosta hans bjartar enn j)cgar litiÖ er á Iiann meÖaL

al[)ýÖu, {)egar hanii cr borínn saman við livörn

óhrcyttan í felagl manna og {íjóða ; [)á má Iieita

hanu haíi veriÖ frábær, Naumast mun nokkurr

maÖur hafa veriÖ Jmrfari cnn hann «m a'íina.

Einginn sá hlutur gekk i geginim hcndiir haiis,

aÖ ekki batiiaðí viÖ [^aö ; eiuginn niaÖur umgckst

Jiann sá, aÖ ekki l.'erði vísdöm aÖ honiim. Svo var

hvast námsmcgin haus, og fjölfræÖi svo mikil, aÖ

Iiann gat tal&Ö við hvöru scm vera skyldi uin [)að scin

sá maÖur hafÖi lagt fyrir sig, hvað scm |)að var,

Ilann gat lífgaÖ hvörja samræÖu með frásögum,

og lokið hvörri frásögu mcö heimfærslu til [)ess

8cni um var tahiö. Til hcgöma og óhófs e^ddi

hana ekki einu augnabliki af tiÖ sínni, ekki hálf-

I
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slíilílíiij^s \\vb\ af eiffuin riiíniini
; fjó var linnii jiirtinii

iVis á aö greiÖJi allan |>íiiiri kostnað sem sýslu lnns

f^lgdi, svo Iiaim gæti hHft liHna h hendí rneð

sííniíi. Gjaíir hans tÍÍ al[jjóölegra fvrirtælíja sýndu

liann var einginn nirlilK <>n hngiiLsetni hans

vi& inarji;;a aÖra sýnir viökvæmni og y\ hjartans.

Allt- lii'erni hans iná. ineð saiini heitu samreld

prbdikun inóti iÖjnleysi , óhóli og inetnabi , og

]ielzta viÖleitni haiis var að vckja til iÖni , ráÖ-

deildar og hófsemi, og til að gegua öllnm skyldnin

þeim sem inönnnm ríöur, mest á aÖ gegnt se. I

, visindum heföi Franklín mott verÖa iilaki JNjútons,

i lÖgviti Líkiirgar Spartverja kouúngs, en.hann var

ágætari maÖur eun hvÖrr |)eirra um sig, jní hanu

Biimeiuaöi gáfur beggja í fVamkvæmd vísdóms-reglu

þeirrar aÖ gjöra hiö góöa, cu allur lærdómur

Inigvitsins er iílils vir&i hjá því.
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AuílTiiuveguriiiii *)

Góöl'ús lcaári l

X^aiS er mælt að ritsmiðuni komi J)aö liezt allra

liluta ef aiSrír menn hæla ritum þeirra; getur

þá ímyudaÖ ^hv feginleik rainn, þegar m^r bar að

höitdum þaft scm jeg nú mun segja \)hr: Jeg reiÖ

um dagiun hjá miklum maungrúa sem var komiun

snman til aÖ kaupa vöru á' yíirboðsljíngi **). Jeg

reiö aö hópuum og stöövaöi liest miuu. f>ingið

var ckki settf og stdðu meuu og (öluðust víö.

|>ar var rædt um aldarfar, og livörsu illt |)að væri.

^jA.braham gamii!*' sagði maður eiiiu í ílokkiuiim,

og kallaði til öldúngs nokkurs; sú var fátæklega

búiuii, cn [>d hrcinle£:a, og hvítur Íyrir bæruin:

^iSegÖu oss nú hvað ]>er viröist um aldarfar þetta!

heldurðu ekki að álögifr svo miklar muni e^ða

landið? hvönæv ætli ver fáum risiö uudir slíku ? hvaáS

er ráÖ þitt oss til hauda? — þa . reis Abrahara

hinn garali upp í sæti síuu, og svaraöi : ((Ef yður

fýsir aÖ heyra mitt rííÖ, |>á skal það veiÖa stutt

og gott, því hy ggi n u m aÖ u r r æð u r h á I fkveÖh a

vísu, segir SuauÖi- Rikarður". INú beiddn allir

han,H í eiuu hljóði að segja til hvað honum lítist;

siðau slógu þeir hríng ura haun, en hann tók tii

01 ða

:

*) shcr. 43 h}s. '

') YfirboSsjiínf; þ)klr mc'{»a nL'fna Auciionj cn (indírlioÖs-

^íng hiciíuiiotu
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.jSatt liafi \ihr að tnæta, k.ierir vinir! skatt-

aVnir ern býsna þiingir, og þaö væri |)ó sök 8Í;r

el' vcr a*ttum ekki aÖ frjalda ö^riitn cnn konniifí-

iiinm ; en aÖrir skattar liíríija á oss þaraÖanki,

scm miðiir fcr, og vcrí^a mÖrfínrn at' oss ÖrÖugri.

Lcti tckur osa tvÖfaldaii skalt, Iicgöniaskapur

|)rcfal(Ian, og ticiniskaii fjórfahlan ; en eitt er verst

að |jessum skÖttiim, og |jaÖ er að \ll|'vÖl(lin geta

ekki lækkað þá ne lctt þeim af, JNiV niV snmt!

heyrum á g(5ö ráð! gjöra mun mega eittlivað við

jjctta einsog annaÖ. G ii ð hj a r g a r |j e i m shr

sjálfur bjargar segir Kíkaríiur snaui!)i.

Ætli ytur |)ækti sá ekki grimmur konnngur,

sem þegna si'na vinna stir xim tinnda part iir

æfi [jcirra? cn letin leg^ur miklu meira undír sig

af tíÖ vorri enn })aí3 ; Lcti styttir lífdagana, jíví

liún leiÖir meÖ scr síUtir. Leti er ryÖ þaÖ

s e m .ey Ö i r f I j (> t a r e n n e r v i Ö i s Í 1 1 u r , en

briikaÖuT lykill er bezt skýg&ur segir llík-

arbur 'snauÖi. Elskir [)ú Ii'fiÖ þá eyÖ ekki

t í b ]) i n n i , |) v í |) a ö e r s p u n n i Ö ú r h e n ii i.

IIvörs« laungum tíma eyÖnm ver ekki. eínúngis

mcÖ ofsvefni um þörf vora frara ? víir hngsnm

, ekki til orða RíkarÖar, ]>ar hann segir: Sofandi
refur fær sjaldau brá'Öar; og: n()gnr er

s v e fn t í ni i n n í g r ö f i n u í.

Sí; nú tíÖin d ý r m ætus t a I Ir a hlu ta, þá
er þaÖ hiÖ mesta (ihóf aÖ eyöa lierini^ j>ví:

aldrei hittir þú horfna tíÖ; og: þaÖ sem
oss þykir ní)gur tími er nanmur tiinj, segir

Snauöi-UíkarÖur. , A fætur! 3tarfaön eittlivaö, og

BtarfaÖu eitthvaö þarft! Vertu fljótur til viniiu
/

i

I

I
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r

}>iiitiar, |)á afkHStHr \>\i iniklii þó giMi;;Ír ekkí

frarniir [>er. Sígaleguin manni verðiir allt

þúiigt, ötilliiru allt lctt. Farirðn seiiit á

t'ætiir, færbn stnttan dag; fyrr eiin þíi eri

alvarle^a scztur viÖ er fariÖ að rökkva.

Letin er bvo seinfær að örbyrgö nær
heuni fljótt. HaBtatSu á verk jjítt svo þaÖ

hasti ekki á [>]g! Morgnnstnncl liefir gnll

i niniid. Snemma aÖ hátta snemma á
'

fætiir! |>a(S liressir sál og líkama, segi

r

Siiauðí-Kikarðiir.

'Whr (^sknin og vouiim a% aldarfar batnl;

en hvaÖ <lii#^lr |)aÖ? nei ! ver eigum aö bæta |>aö

sjálfír! [>HÖ bragÖ er ekki svo torveldt sem ver

hyggjum," ef ver nennnm taka á afliiin. At-

orkan |>arf ekki (SskaBtundar', Sá sem .-ett-
I

ar að iifa á voiiiniii hanu verönr að deja
fastaudi. Ekkert fæst fyrir ekki neitt,

H e n d u r n a r e r u J a r ö u €% Ö i j3 m i 1 1 , segir Snaubi-

]l/kar5iir, én jeg bæti viÖ: »6 jnr&næöinu fylgja

skattarnir. Sásem kanu verknaÖ (hundverk),

]i a u u á b ý s u a fj á r s t o f u , o g s á s e m Ii e f i r

otvinnuvcg hann lief ir hei^arl egt embætti
og arðsamt, segir R/karður snauöi. En verkn-

atSuriuii {larf víniiusaniar liendur, og atvinuuveg-

uriun gaumgæfniy {iví annars hrökkur hvörugt fyrir

skÖttnnum. Sértu iðinn verður {)ér ekki sultur

að bana, því hjá iðnum manuí kemnr sultur

á Kkjáinn en aldrei ínn úr dyrum, segir

lUkaröur. Ekki koma hcldur rí;ttar[)jónar inn úr

dyrum hans (tilaö tnka skatt af honum meí3 ofríki),

[>ví iðni rýrir skuldir eii híngsið ejkur
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f>n?r. f>ó I>er ekki liafi lieppiinst ab fiiinn tlnl^-

kiU, ii^ aÖ fá arf epUr fræudur |>iua^ láttu {)Hð

ekki á |>er festa! niiiinstu |)ess aÖ iðniii er

inóÖir gæfuunár. Ötiill rnaðiir heíir inéstHii

gr()ða.
.
A II t gef u r g iið |> ei ni iö j us ii m a

:

Pla^göu lángt og íljúpt iheÖau Latí-Simbi
lúrir, {>á færÖu uóg hauda {>er og aflö^ii

Iiaiida öÖrum, segir RíkarÖur snaiiöi. Viiindu

í dag því jjú veizt ekki hvaÖ vcrÖa kann n niorg-

un. Eitt í dag cr hetra cnii tvenniámorg-
xiii y segir SnauÖí-RíkarÖur ^ og fresta {>ú ekki

i i 1 m o r g u n s [> v i s e in {> ú m á ( t g j u r t li a f a í

dag. Ef þyi ættir góÖaii húshónda, muiidir {>ú

þá ekki skammast {>ín aÖ hUn h^nn liitta [)ig meö

Iiendur ( vösniiiV en iiú ertu sjiíiriir lierra [jinU)

|)ess lieldiir máttu {>á skaniinast {>ín aÖ hitta sjiilfaii

]>ig lataii og iöjulausaii, {)ar sem [)ú liciir svo

mikíÖ aÖ starfa fyrir sjálfan .)>ig og þína, fyrir

konúiig {>lnn og fÖðiirland! Vertu kvikur viÖ viniiu

þinav, eu klcmindu ekki fíuguruar! Ef köttur-

iiiii heföi vetlínga, veiddi hann ckki mýs,
scgir Suauöi-Kíkaröur. Satt er {>aö! mikiö er aö

%inna í veröldiuui, og vera má |jú halir eitthvaÖ

lianda á miili, vcrtii [)á fastur við, og {)á gcngur

íljótt á. Dropinn holar stcininu. Smám-
8 a in a n n a r t a Ö i in ú s i ii s ii n d n r r e i p t a g I i Ö.

Smáhöggfella stór trfe segir RíknrÖur snauöi,

Mer heyrist scm nokkrir >Öar scgi: Megum
v^r }>á aUlrci fava í hægöum vorum? mcgum vfcr

aldrei taka á oss náöir? Jcg svara: jú5 cn heyriö

vinir! hvað Snauöi-RíkarÖur segir: Ef j>ú vilt

fá náðír [)á iiotuðu daginu vel! ónýttu ekki



eyktína meiSnii |ni ert <5viss iim sttnulinn.

GííÖiir náÖatími er sá tími sem gjöra má mar'»t

gott á. lÖinn maðtir Iieíir iióga náÖatíma, eli Lali-

Símbi lí eíi r þfi a I d rei ,
þv í li ík a rÖi [>} k i r [j a ö

tvennt óli'kt að liai'a náðatíma^ að hafa

n á ð í r a 1 1 a () a a. ]M a r ^ n r æ 1 1 a ð i ó m a k s I a n s t

aiS lií'u a t* viti si'nn, en e
í
gn r n a r li r ii k k ii

II pp aí' m a 5 n r i n n h r ö k k ii iCra f. l&niii

aptnrámóti yeitir maniii Iiaji^s.Kíldir, na^gtir og viiÖ-

íng. F o r Ö a s t n 8 k e m t a n i n a ! |> á in n n t u sj á

li ve á k a fl ega h ú n e I ti r [í ig> I ði n k ngu r-

vofa vefnr mestan veí, segir UíkarÖnr, og iiú

1) ý ð n r h V ö r r m a ð u r m e r g ó Ö a ii d n g a ð fy r r a

bragð
i

, si ða u j eg eig n a'ð is t ei iia k ú og

eliia á.
'

II. En, vinir góðJr!, |)aö er ekki einhlýtt að

\hr seum iÖnir , vt;r verðnin [jnraðanki að vera

stÖðugir, fastheldnir og aðgívtnir, ver verðnm aÖ

Jíta sjálíir eptir |)vi scm vort er, og ekki ,ætla

ofmjög iippá aörn. AÖ flytja opt bú, ogfl>tja

opt trtí, sá jeg sjaldan veröa fyrir [irifum,

segir Kíkaröur snanÖi, ^>rír flutníugar eru á

viÖ ein n h rn n a. V ertu viÖ v i n n n [> í n a, segir

liaun auuarstaöar, [>á vérÖur einuig víuiiaii

hjá þíír. Ef [>n vilt aö ey r i u d i [j í n u veröi

vel lokiÖ [>á farÖu sjáifur, en ef [lú hiröir

ekki um [>aÖ [lá sendu anuan! Ef [>ú vilt

plægja [>tir inu peuinga [>á plægðu sjálfnrí

Angu linsbóndaus gjöra uieiraenn hendur
lians báðar. Ekki aö IiirÖa er verra cnu
ekki aÖ knuiia. II af gát á hjúnm [>/uuin)

auaarb færöu [jciai lyklaaa aÖ pcn/aga*
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h i rz ! II {) Í II II 1. iMar^iir maíSur liefir ijáii

fyrir |>aÖ Iiriiii trejsti ofinjög triimeiiiisku aiiii-

arra. I kaiipsliap þessarar veraldar á van-

triíiii BÖ bjarga [)cr eii ekki tniiii. Hvörr

licfir gott af að sjii iiin.sitt. Virir |)ii eignast

trúan [>j()n, sem [ier j^eöfeldur, [)á

^jónaÖu þer sjálfur. Lítill Urestuv gjörir

o p t s t <) r a'ri skaöa. Af iiaglaleysi iýndist

skeifan, af skeifuleysi tý u d i s t h es turi n n

,

a t' hes t ley si t ý II d i s t r i d da ri u n , fj a ii d m aÖ-

u r h a II s n á ð i h o u u m o ^ d r a p h a ii n ; {> a Ö

kom allt af [)vi Iihiiu hirÖti ekki liestskó-

iiaglaiiu, se^ír KíkarÖur suaii5i.

in. |?etta uægir ini, vinir góÖir! uin iÖui {)á

og aÖgætui sem ver verÖiim aÖ síuuda í öllu; eii

ver verÖuni einnig aÖ stunda sparsemi^ ef' vcr

viljum vera vissir um aÖ hafa iiokknrt ga^n af

iÖninui. Sá sem ekki kaun að fara vel rneö ávinu-

íng sinu, hauu má viuna eiusog húÖarjálkur alU'

síua lífdaga, {)ví Imnu deyr samt öllum hvimleiöur.

Feitt boröhald í?jörir maeran arf. Marg-
u r gekk f rá jö rÖ si n ni a f {) v í ko n a u g I ej m d i

a Ö s p i n n a ó g v e fa ' v e g u a k a f f e s i ii s , o g

m a Ö u r i n n a Ö s l á o g r ó a v e g u a f 1 ö s k u n u a r

,

segir RíkarÖur, ViTir |)ii eiga peuínga, \>á

hugsaöu eins ríkt um aÖ spara cinsog ura

að saf n a. Sá s e in ekk i gey m ir ei n sk i I d í ug-

inn eiguast ^aldrei t v íski I d í n gi n n. Aldrei >

græddi Spáuu á V est ú rheiiu i ,
{)ví ávallt

gekk meira út euu íun.

.^iessvegua er bezt vinir mOiir! aö hætta öll-

uin [jessum hegóma kostuuöi, {)á muuuð {)er ekki
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|jnrfa ai5 Jivarta svo injög yf\r aldarfaríini , slíÖtt-

iinuiu o;^ Inisknpiiiim. Laiisla^ti, d ry k l<j u s v a 1

1

g p r e 1 1 i r þ ý n gj a n e y Ö i ii a , e ji Í c 1 1 a p ý n ffj-

II na. I^nð sein ein lit^imska kpstar er nóg
lianda t v ei m u r ö r n u m. hú heUlur kannskfe

nð díílítii liressíng, dálítill kaffesopi, dálítiÖ lietri

föt, dálítiÖ sælf^æti einstnkasininnn muui aungu,

en gáöu aÖ \ni aö margt smátt gjörit eitt

sttSrt. VarnÖu [>ig á smákostnaöi. Lítill lekí

sflkk ur s tó r u s k i pi , segir SnauÖi - RíkarÖur,

Dg matveiidni leitar aÖ vonarvöl. íiinii

lieiraski heldur veizlu, en hinn vitri læt-

11 r 'bjóöa sfer. '

þer eruö komnir In'ngaÖ á yfirboösj^íngið,

vinir niííiir! og sjáiÖ að her á aÖ selja ýmislegt

skran, skrautvÖru og hegiiraa. |)er segÍÖ að [^etta

seu góÖir hlutirj en gáið [jer aÖ ytur aÖ [)eir

Verði }ður ekki yondir hlutir. þer hyggist aÖ

fá góð kaiip, og vera má ;yður heppnist aÖ ná

líawpi á ymsu uiidir verÖi {less; en [jað er )ðup

ofdýrt samt ef jjer þarlnist þess ekki. Ef |)ú

Jíaupir ()aÖ sein |>ú |>a rf n ast ek k i, {>á ncyð-

1 s t ú t i 1 B ð s e I j a [) a Ö s e m [) ú [> a r f n a s t:

1 1 n g s a Ö u [) i g á V a 1 1 1 u in g ó Ö k a u p i n ! segi

r

llíkaröiir snauöi. IVlá vera sú s^ meining linns,

að verÖið sfe ekki eina gott og látið cr í veÖri

vaka, eöa [)á hitt, aÖ {)ú nninir tefjast frá skyldu-

verknm jjínnm, og [)ar muni [)er verða tjóii að,

[íví á ÖÖrura staÖ segir haiin: GóÖ kaup gjöra

niörgum manni tjón, og enii : rieiinska er

nð kaupa [)aÖ sein gjalda iná fyrir bæöi

^ull og greiui. Íleiraska {)eski vei:Öur [)ó ai-
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{)ýðii diiglega á yfirhobsj^íngnm, af j>vi hún gleymír

|jví sem IlíkarÖnr segir. TiÍ })ess aÖ bcra silkiö

lUaná ser gánga. margir með soltinu mngii,

kona og böni eiga ekkí máiúng matar. Silkí og
í I a n g e t s 1 ö k k v a c I (t á . a r n i , scgir U íkHr&nr

(inaiiÖí. Ilvörngt [jcssara liinta er mönnnin nanö-

syn nb. Iiagsæid, og |ió eru margir aÖ kvelja sig

til aö aíla [jcirra, af [íví jjcir eru fagrir álitnni.

Heimska [)cssi flær opt anðnga menn , svo [jeir

verÖa aÖ síðnstn aÖ laka Iiín Iijá [ícim sem {leir

fyríriitn áðnr, en [jcir Iiafa komiÖ nndír sig

fi^tunuin meÖ iðni og sparsemi* Af [jessn er auð-

sært aÖ Ii æ r r i tí r b 6 n d i n p p r e 1 1 n r e n n h ö fð-

íngi á knjám, einsog llíkarÖnr scgir, Vcra má
að snmir Iiaíi átt góöan stof n í fj'rstn ; eii þeini

bættist hann sofandi, og [jeir hugsuÖn ekki iim

aÖ hann var þanníg nndir kominn. Nií er dagur,

scííja [jeir, nóttin kemnr ekki bráÖIega; {)ar sem

mikið er fyrir til aftektar þar mnnar ekki ura

Iivað eitt smáræði. En — taktii alltjafnt rajÖl

ú r t n n n 11 n iii o g b æ 1 1 u a u n g u í a p t u r , [> á

s e rÖ u b r á ð n m b o t n i n n , segir Ríkarður , o g •

{)ega r t n ii n a u e r o rði n iám [)á fæ rð u að

vita mjöikanpin. f)etta mættn menn allt vita

fyrir ef [jcir gæfn ganm aÖ orönm Ríkarðar: Ef
þú vilt vita hvaÖ nndir peníngum er kom-
i6 {)á faröu og taktu aÖ láni, því láu er

glcðirán. Um þetta rouu einnig sá komast aö

rann sem lánar þesskonar niöunum, ef hann ætlar

öÖ Tá peuínga sína nokkurntíma aptur. — Rík-

arður hefir sagt flc^ri sannyrði enn þessi, til a5

mynda: Sá sein vili fljúga hátt fellnr opt í
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8 a u V II i ð u r ; 8 p y r Ö u p ý u gj u [j i n a r á ð a fy r r-

enn spyr girud þína. Hegórnasemi ii

b i ð u r o p t e Í u 8 li á 1 1 o g r b i r g & i n , e n m i k. I u

ólmlegar. Haíir \m fengiÖ þer einn gríp fall-

íígan, |>á verÖur þú pð bæta tín við, svo hvHÖ

vcrÖi öÖru sainboöið. t>aÖ cr b.Tgra aö kefja

fyrstu girhdina, enn að fyila vílja þeirru

sem á eptir koraa. f>egar fátæki maðurinn fer

að apa cptir hinura auðuga, er bann eius sjálT-

heimskur og vatuspaddan sem fór aö þemba sig

út til aö verða eins stór og kýrin. Stórskip-

nm er óhætt aÖ leggja út á djúplciðiÖ, en

smábátum er hollast að vcra n á !iT gt la n d i,

— Hcimska [jcssi fær [>ó bráÖum laiin sin. Sá

,sem hcfir IicgómadýrÖina til middegis-

verðar, haiin verÖUT aÖ lata scr nægja
fy rirlitníngu í kvöldmat^ segir Rfkarður

snauöi. H^'gómaskapurinn sat uin morg-
II n i n ii a ð ra e 5 n œ g t i n n i , u m m i d d e g i Ö ra e ö

örbirgÖinni, um k völ diö m eÖ f o rs m á n i 11 n i.

])araöauki, þcgar öllu er á boluiuu livolft, hvört

gagn gjörir [)á [^essi hin h&gómlega viölcítiii, að

vilja sýnast |)aÖ sein raaÖur ckki er, lOg lcg«;ja

svo raikið i sölurnar til [)C8S? hvörki styrkir [)Hð

lieilsu [)iua \\h sviptir [)ig sóttum ; [)að kallur á

ógæfuna hún skuli flýta scr.

En hvörsu heimskulegt er [)á aÖ safna skuld-

um fyrir slíkan ó[>arfa? herna á yíirboös[)iuginu

fær maöur sex raánaða gjaldfrest; þcssvegna er

híír svo fjÖImcnut.
^
Vér getum ckki sfeÖ víl af

peniuguuum nú [)Cgar, en ver getum fcugiö skraut

l^etta allt aÖ ciini. HiigsaÖu samt um hvaÖ þú gjörir
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|)C^ar [)ú hlcypir per í sknld! {)ú gefur öðrum

valíl yVir frelsi [jínu. GetirÖu ekki {^oUIiö [>ej;ar

lil á aÖ tíika, j)á uuíttu íyrirverÖa |)i<5 fruinuii fyrir

|)eim sem hjá [jer [m talar vi5 Iwiuii nieö ótta,

|)ú f.rrir [)ig undaii meÖ aurakunarlegnra, vesæhlar-

legum barlómi, veuur [)ig smámsamaii á aö seirja

osatt, {)áugaðtil \ni fellur seinast í uót hiuuar sví-

viröilegu lýgi, [>ví annurr lösturiun er aö

IJúga, sá fyrsti er aÖ safna skuldum. Væri

ekki hræÖilegt aÖ hngsa til [jessa fyrir frjáls-

borinn dáuumanii? aÖ haiin skyldi verÖa aÖ skamm-

ast sia? haiiti sl<yldi verÖa aÖ fyrirverÖa sig aÖ

líta uppá aÖra meiin? eu örbirgÖ svlptir opt dug

ogeiaurð, Tómur poki á bágt meÖ aöstauda
upprettur, segir Ríkarður suauði. Ef kouúngur

legöi fjötur og þrældóm viÖ að gánga í skraut-

klæðum, hvörju ætli [>ú svaraðir [já? Mundi þhr

ekki verÖa aÖ orÖi: Jeg er frjáls maÖur, og ætla

aÖ klæöa mig eiiisog mer sjálfiim lízt; lögmál

þetta er órtíttvíst og konúngur grimmur. Samt

Jiggur þ^r viÖ að leggja þig sjálíur uiidir sama-

háttar grimd, [legar [ni safnar skuld vegua slíka

fatnaðar. Skuldheimtumaður [jinu heíir frelsi þitt

í liendi ser; hann getur látið kast;a \)hr i fjötur

ef hanu vill, j)áugaÖtil |)ú geldur skuld {)íua, Vera.

má þú leggir skuldarkröfuna *
í haiidraðann og

gleymir heiini, en llíkarÖur segir: skuldheimtu-

maÖur er minnugur mjög, hann man jafn-

an beturenii skuidaþrjótur. Skuldheimtu-

inenn eru hjátrúarraenii raeátu> þeir eru

æfinlega svo fastir á tilteknum dögum og

stuúdum. Fresturiiui er á enda áöur (miu þú
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í^anmgæfir |)a5, og krafan kcmnr fyrr enn \)ú crt

viðlMiinu að veríSa viÖ Iienni. En |>ó nú svo værí

þú hiigsaðír til skulflarinnar
, |>á verður ekki

8V0 raikið lír frestínuui jjó þur í'fyrstu liaíi kuiiu-

uð l>ykja hann lángnr; {>er mun sýnast sem

tíðín haíi fengiÖ vængi, ckkí einúuj^is á herðar-

hlöðiu heldur o^ einnig á hælana. Sá á stuttii

fÖstu.sem á að gjalda skulc) á páskum, segir

ItíkarÖur snauði. Vera má \)hr sýnist góöur hag-

ur |)inn sem stendur, svo megir aö skaölansu

sleppa tanmhahliuu á sjálfum {>er, en mundu eptir

hvaÖ Snau&i - RíkarÖur segir : SparaÖu mcÖan
])ii mátt handa neyöarti'ö og cllitíö; ])ó

heiÖbirta sfe aÖ morgní getur veriÖ komia
' {)oka aÖ kvöidi. Aviuuíuguriun veröiir optast-

nær stopull og skammvínnur, kostiiiiöurinn stöÖ-

ugur og viss um nlla æfi {)ína. Hægra er að

hy g gj a t V e u n h 1 ó ö e n n h a I d a c I d í i e i n u m ^

segir UíkarÖur. Betra er aÖ fara soltinn til

svefns enu sktfldugur á faítur. Hirötu vel

{) a ö s em {> ú á 1 1 og v i n n d u þ r i u n , s ú

list gjörir gnll úr blýi. "])egar {)ú heiír fuudiö

þeunan speki-steiti /þá muiitn ckki kvarta lengur

um bágt aldarfar og ofþúugar álögur.

IV, |)etta cr nú^ vinir g()Öir! þaÖ sem skyn-

semin og reynslan kennir. En þegar á allt er

Jitiö, þá treystiö ekki ofmjög á iöui, sparsemi og

framsýni. |>að eru ailtsaman góÖir kostir, en þeir

•) ]VIar{»ír sórvílnngar á iniÍSöldunum þóklusl hafa stcin cr

|)eir ncfndu spulíístuin (lapis philosoplíorum)
,
og Ifvaðust

gcta gjört mcÖ honum guU úr hvörjum málraí sem

vcra slcjldi.

i
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geta brugSist þegar guðs blessan fylgir Jjeiiti ekki.

Bib\b [)essvcgna guð auðmjúklega ura þessa bless-

an, og veriÖ ekki harÖgeÖja viÖ sera yíSur þykir

vanta haaa um stundars^kir ; huggiÖ heidur og

hjálpíÖ þeim. GáiÖ þess aÖ Job ÍeiíS fyrst margt

illt, cu siÖan gaf guÖ lionura auÖnu aptur.

Aö endíugu verÖ jeg aö segja ^'Öur þessi or6

llíkaröar: Jjaö er dýrkeypt aÖ læra i skóla

reynslunnar, en giópurinn getur hvörgi

lært nema þar; Og [jó er sá skóli ekki ein-

hlýtur, þvígóöráÖ niá gefa en ekki er hægt
aÖ gefa verkín. Minnist þess aÖ sá sem ekki

tekur góöum ráÖum honum veröur öll

lijálp aö auugu. ViTirÖu ekki læra þá verÖ-

uröu aö þreifa á, segir Ríkarður snauÖi'*.

})anníg lauk öldiingurinn ræÖu sinni. AlþýÖa

hlýddi á meÖ athygli, og gjöröi góÖan róm aS

pví sem hann sagöi, en síÖan breytti hún þvert á

inóti , einsog eptir hvÖrja prcdikun. YfirboÖs-

þíngiÖ var sett og allir tóku aÖ bjóÖa í kappí.

Jeg sá aÖ maÖurinn liaföi ÍesiÖ meÖ athyglí

alm^uÖkin miu, oz nákvæmlega skipaÖ i huga sín-

um því sem jeg hafÖi ritaÖ í kverunum viövíkjandi

þessu efiii, um 25 ár. Sumum heffir aÖ h'kindum

þókt leiöink'gt að heyra hann alltaf skírskota til

nnnars mauns; en mer þóktí þaÖ hin mesta fremd,

þó jeg vissi aÖ jeg ætti ekki tíunda partinn af

ÖUum þeira vísdómi sem hann eignaÖi mfer, því

jeg haföi eiaúngis safnaÖ því sem skynsamir menii

ymsra þjóða höfÖu á ymsum Öidum áöur sagt.

Jeg einsetti mtir samt aÖ færa m^r í njt ítrekaii

hcilræöanua. Jcg haföi ásett aö kaupa «i&r kjóls-

9
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cfni; en nú rciö jcg á burt og einsetti racr a5

gáuga í forna kjóinuni ennþá ura hn'ð. Virir

lesari gúÖur! fylgja rainu clæmi, ver^ur [jinn

ál>ati eins mikili og mínn. Jeg er, einsog vant

cr, \>tir innanhandar.

Rikar^UT snauZi,

Ríið lianda frimil)ýlíngum.

Eptir ósk fjinni skrifa jeg nú wpp handa |)cr

fáeinar bcndíngar sera liafa orðið mí;r aö g<)ðu

gagni; þær veröa þer þaö eflaust h'ka ef þú fjlgir

þeím.

Gáðu [»ess aS tíð er pen/ngar, Gjörura vi5

a5 einhvörr geti unnið ser inn 2 dali á dag en

slóri iÖjulaus hálian daginn ; gjörum viÖ hann

eyM einúngi^s einu raarki; þá hefir hann reyndar

eydl eð^ kastað burtu einura dal auk marksins.*

Gá^u þess að gj a 1 d s f r e s t u r (Credit) er

peníngar. |>egar annarr maÖur leyfir mur ft! sitt

fram^fir tiltekin tíma, [já gefur hann mer Iciguna

frá gjalddaga, eða hann gefur mer þaÖ scm jog get

grædt á fenu. |>etta getur drcgiÖ sigsaman [jegar

margir vilja lána manni, og maÖur vill nota scr

paÖ ráÖvandlega.

Gábu þcss aí5 peníngar eru yfriÖ frjófsamir;

peningar geta af ser peninga; [icssir gcta aptur

aíSra, og |jannig fjölga [)eir óÖum. VixIaÖu 5 döl-

um, svo fær þú 6 apturj víxlirðu {)eim {)á færðu'

7,' og þannig gengur koll af kolU J)ángaÖtil j)ú

fær þúsund, J>ví meiri sera stofninn er, því meiri

ábati verÖur aÖ hvörri v/vlan, og ávinníngurinn

margfaidast [)ví meir. Sá sem drepur [^úngat^a
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í [)úsunda8ta 115. Sá sem sóar cinni spesiu hann

súar öllu því gagui sem hann gat haft af hennl,

kannske mörgum þiisundum.

Gábu þess að sá scm eyÖir 50 dölum ura

árib hann |jarf einúngis aÖ eyÖa 13 skildíngum á

<íug> fyrír þetta Htilræ5i, sem hæglega má eyða

raeö tímaspilli og smákostna&i, getur sá sem gjnld-

frest heíir alltaf haft 1000 dali miilum handa

;

en slíkur stofn getur aflaö mikils , þegar ötull

raaöur beitir honum meÖ fylgi.

Gábu málsháttarius : Skuidviss maSur á ráð

á hvörs manns pýngju. Sá sem er kunnur aÖ

pví aö haun gjaldi ráðvaudlega þegar hann lofar,

hann á ráð á öllu [ní sem vinir haus raega án'

vera, hvönær sem vera skal. þetta getur opt

orÖiÖ aÖ mikhi gagni. Næst iðni og sparsemi er

elíkert betra úngum manni til orÖs enu orÖheldni

og ráövendni í öllu. Varastu aÖ halda iánsfíi

nokkru sinui framylir tiltekiun tíma , svo vinir

þínir neiti þer ekki um hjálp þegar þfer liggur á.

}>aÖ er margt, og sumt smámunir í fyrsta áiiti,

sem styrkja lánstraust mauna : Komist skuldheimtu-

inaÖur þinn aö því, aÖ þú sért sncmma á ferli,

og farir seiut aö hátta frá vinuu þinni, þá þykir

honum ekki fyrir aö líða þig misseristíma ; en

ejái hann þíg á slóri eöa slarki þcgar þú ættir

aÖ vinna , þá sendir hann eptir peníugum si'num

þaÖ íljótast sera haun má ; hanu viU heldurkrefj-

ast þeírra nógu snemma heldurenn verÖa seiuna

aÖ sækja þá í þrotabú þitt. Gjaldir þú ráövaud-

íega, þá sýnir þaö einnig, aÖ þú manst til skuldar

9*
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[jinhar; pa8 lcemur f)ví orM á þig aí5 sfert

gaiimgæíinn maður og æruríkur, og verða þá því

fleiri til aÖ lána þfcr.

Varastu að liugsa aS þú eigir sjálfnr allt

pað sem þú heiir handa á milli , og megir fara

meÖ þaÖ cinsog þú vilt. fJaÖ^ cr yíirsjón margra

þeirra sem taka aÖ láni. "ViPir \m foröast þaÖ þá

fikrifaðu nákvæmlega upp tekjur þínar og útgjöld.

})a5 verður þ^r aS minnsta kosti að svo miklu

gagni, aÖ þú kemst aö hvörsu undrunarlega fljótt

8má-útgjöld draga síg saman^ þaraÖauki færðu að

sjá hvaö sparaö hefði mátt vcra, og Iivað síöaii

megi spara án þess þú miusir mikils í.

I fám orðum að segja: gróða vegurinn er,

cf þú gefur gaum aö honum, rennslettur einsog

flötur. það cru einkúm tvö orÖ sem á ríður:

I5ni og sparscmi; þa5 cr me5 'óbrum orðum:

eyddu Iivörki tíð þinni nit fé, en hafðu hagnað á

hvörutveggja eem þú raátt mestan. An iðni og

sparsemi stoSar ekkert : m e tS þeim stoðar allt*

Sá sera vinnur ser inn allt hvað hann getur &

ráiSvandan hátt, og fer svo sparsamlega meÖ ávinn-

íng sinn, hann verÖur eflaust au5ugur maður —
ncmastjórnari hcímsins, scm hvörr niaður á að biðja

hlcssunar á vinnu sinui, hafí í vísdómi síuum ætla5

annað.

Gamáll búmadur.

Um sanna farsæld.

Farsældarláungim er djúpsett í náttúru manns-

ins ; veröldin öli er á ferÖ og flaug að leita hcnn*
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ar; allir stefna epiir henni, livÖrsu frábreyitar

hngmyndir sem peir smí&a ser um hana, hvörsu

óiíkar brautir sem þeir velja sér til leita

hennar á.

Einginn kýs ser hi5 illa af pví |>að se illi,

hvörr sá sem velur það, ímyndar ser [>að goti.

Skynsemin sýnir oss nátiúru hiutanna og

iilgáng, glrndin skoðar þá einsog þeir sýnast í

snöggu áliti; þegar húu ræður oss lítum ver ekki

fram í veginn.

Aldrei getur niaSur veri5 að ölhi ánægSur

með sjálfum sér cf maður raskar raundángshóíinu

jneftal gáfna sálarinuar, eÖa ef maöur umturnar

grnndvelli geðslagáins og staÍSfesti þess. Sönu

fursæld, einsog sönn fegurð, iuá einúngis spreita

af rói reglunnar.

Meðan skynsemi og girnd sirii5a i' hinum

innra manni , iinnst oss sem vt^r alltjafni seura

farsældarlausir, og því ákafari verður sú tilíiun-

íng sem stríðiS er meira. |)egar girndiu helir

unniÖ sigur, og kúga^ skynsemina svo, aÖ Iiún

sjaldan vekur neina þrætu vi& hina, þá raá vera

ver seum ánægÖir me& köflum, en sú ánægja kemur

frá hinni óæl3ri nátiúru í oss, frá holdlegu en

ekki andlegu nditúrunni. — f>víiík farsæid hlýiur

því aö vcra líiilfjörleg og ófullkomin í sarajöfuuði

viÖ þá sem hin æðri náitúraa má veiia.

Tökum eptir einlivörri tilluieiging eSa girnd

eem ekki á skyldt viö dygÖina , og munum ver

bráði sanna, að hún leiðír ekki sanna farsæld vi5

hönd ser. Öfundin, til a^ mynda: heuni er svo

vari6 að húu hefir aldrci friö ne rö; drambsemiti

(
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tekur allt iipp fyrir ertni og liroka; ágirndinni

fylgir áhyjZ^jusoini og hiiksorg
;

raetoríjagirndia

verÖiir ósjaidan tæld, en aldrei leÍÖir húa til

þelrrar farsældar sem hressir oss og gjÖrir oss

ánægða; hún er [>orstlátari sem luin svolgrar

inelra, og hvaÖ sera vér iG^^jiun i sÖlurnar til aÖ

inetta hana um stundarsakir, er ekkí nenia til aÖ

æsa hana rneir eun áður.

Girndin Kmir sig allt of fastlega viÖ hina

jarðnesku hlulina
, [jcssvcgna getur sálin aldrei

haft friö til aÖ jafua sig. Sönn og fullkomin

ánægja fæst ekki nema maÖur láti sér jafukært

uiTi jaröueska muui, feli síg i öllu forsjón guÖs á
r

vald
, og Jiaíi óbrlgÖula von um farsæld í hinu

komauda liTi. DygÖin er beztu vÖrn móti allri

ástríÖu sem hí;r er aS búast viÖ ; hún er bezta

raeÖal til aÖ letta á oss |)ú:igauum, til að vekja

tiltinnínguna á allri þeirri farsæid sem dvöliu h^r

á jörÖu raá veita.

Sönn farsæld kemur einmiÖt innanaÖ. Hún
er ekki hót bundin viÖ hið >tra, neraa aÖ þvíleiti

Bem iíf og heilsa er bundin við {jaÖ.

Standi líugur vor til veraldlegra liluta
, {)á

verÖa óskir vorar aldrei heyrÖar, en standi liugur

vor til hins komanda iffs, þá er vonín einsömul

ósegjanlegd miklu dýrmætari enn not allra jarÖ-

neskra gæÖa.'

Sanua farsæld má einúngis ávínna með því

að vera fastlieldinn við dygÖiua, og eiga vitnisburð

góÖrar samvizku. Komi ekki aðgætni, forsjá og

andleg víðskygni fram í athöfnum vorum þá eru

þær ekki sk^nsömum verum samboönar, og geta

i
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f>á IieUlur ckki lalúí til rursouldar seiu er við

|>v{líkra liiuli.

V

Elskaðu bræður þíiia. , ^

(Dæinísafja.)

1« A |>eiii] ilöguin var eiiigínii í laiiiliiiu sem

kuimi ab vinna járn ; og, kanpmenu úr Mi^íauslandi

iuru uin ineÖ úli'aldalest, íluttu á úlföldunum

jnrtir og in>rru, smyrsl og járnvöru. 2. |>á keypti

llúbeu öxi ai' kanpmÖununnm , og þókti störum

vænt um öxina, því eingiu var önuur til í biii fööur

hans. 'Á. EitihvÖrt sinni tala^i Símeon til Rúbeus

bróÖiir s/ns: BróÖir mina góÖur! ijáðu mer öxi

J>ína! je^ biÖ |>ig nú vel ! en Uúben sagöi nei, og

vildi ekki Ijá. 4. ])á gekk Levi aÖ Iionuin og sagÖi:

Jíróöir iniiiu góÖur! gjöröu |>aÖ fyi'ir raig aÖ Ijá

mer Öxi þínal jeg biÖ þig svo vel sem jeg getl

en liann neitaöi honum. 5. |)á gekk Júda aÖ Rúbeni,

og sagÖÍ viÖ Iiann svofeldum orÖum: Mundu eptir

\)vi bróÖir miun! aÖ viÖ höfum jafnan veriÖ clskir

saman: neitaöu mer ckki um Öxina! 6. En Rúben

sneri ser uudan og ncitaöi hónum einsog hinum.

7. Nokkru siÖar bar svo viö aÖ Rúben var aÖ höggva

trc á árbakka, þá hrökk öxi haus út á ána svo haiin

náöi henni ekki aptur. 8. En Símeou, Levi og

Júda hÖl'Öu sendt inaun eptir kaupmöununum , og

keypt scr sína öxiua hvörr. 9.
J)á gekk Rúbeii

aÖ Símeoni og sagÖi viÖ haiin : Jlana! nú heíi

jeg iDÍst öxina mi'na , og heíi ekki lokiÖ vcrki

uiíuu. LjiíÖu mer nú öxi! jeg biö þig! 10. En
jineon svathÖi þessum orÖum : |>ú leÖir mcr ekki

öxina þíua, og því ætla jeg ckki aö Ijá J)cr míua.
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11. f>á gelck Rúbeii að Lcvi, sogSi vi8 liann:

Lróðir rainn! nú sérðu hvaðjeg heíi mist, og hva5

mhr Jiggur á; gjörÖu fyrir bón mína aÖ Ijá mer

öxi! 12. En Levi setti dfani viÖ hann , og sagÖi

:

\>6 \)ú ,ekki vildir Ijá mí;r öxi þína {jcgar jeg bað

ura hana, þá ætla jeg nii aö vera betri enn þú
og Ijá þer niína. l.*í. Rúben hrygöist viö þessi

orö og fyrirvarÖ sig, af því aö Levi setti ofaní

viÖ liann, og hann sneri ser frá honum og tók

ekki viS öxinni, heldur fór að leita Júda bróftur

sins. 14. En þegar hann kom svo nærri að Júda

sá í andlit honum, og sá hvörsu hryggur hann var

og feilinn, þa sagÖi hann við liann a& f^'rra bragöi

:

BróÖir minu! jeg se hvaö þú hefir raist; eu hvaÖ

þarf það aÖ ángra þig? SjáÖu ! á jeg ekki öxi

þarna, sem er nóg ha'nda okkur báiSum? Taktu

TÍÖ henni! gjörðu þaÖ fyrir mig! og farÖu meÖ
einsog þú eigir sjáli'ur! 15. ])á feil Rúben um
háls honum og kysti hann grátandi og sagöi : Mikil

er ástúö þín , en meiri er þó gæzka þín aÖ fyrir-

gefa rafer. |>ú ert saunur brööir minn, og þig

skal jeg elska raeÖan jeg lifi. 16. Júda svaraöi

:

YiÖ skulum líka elska hina bræÖur okkar; erum

xhr ekki allir af einu samu blóöi ? 17. |)enuaii

atburð 8á Jósep, og leiddi þá frara fyrir Jakob,

föÖur þeirra. 18. ])á sagÖi Jakob: Rúben gjöröi

rángt) en Iiann iÖraÖist eptir; Síraeon gjörÖi einn-

ig rángt, og Levi er ekki sýkn. 19. En Júda

hefír konúnglegt hjartalag! Júda hefír konúngs

fiálu! Börn fööur hans ekulu beygja sig fyrir

honum og hann skai drottna yfír bræörura siuum.
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Vertu aldrej grimmur viö þíí sem eru auu-

ars luigaríars euu þú!

1. ^að bar vií5 eitt sinni, aS Abraham sat í

tjaldsdjrum sínum um sólsetur. 2. |)á kom maður

bjúgur af elli um gÖtu \iú. sem lág af eyðimörku,

og studdist við staf. 3. |)á stób Abraliam upp,

gekk á raóti honum og sagöi: Gjörðu svo vei aÖ

koma inu! taktu fótlaugar og vertu hjá mcr í nótt!

|)ú getur fariö snerama á fætur á raorgun, og haldið

svo áfram leiöar þinnar. 4. En maöurinn svaraði:

nei! jeg ætla verÖa her uiidir trenu. ð. |>á

laÖaÖi Abrahara haun, svo hann snerist viÖ og gekk

inu í tjaldiö; síöan sókti Abraham ósýrÖ brauS

og snæddu [)eir. (i. En þcgar Abraham sá að

hinn ókunni maöur þakkaÖi ekkiguÖi, sagÖi haiui

viÖ hauu : HvaÖ kemur til ákallar ekki hiuu

æzta guÖ skapara hirains ogjarÖar? 7. MaÖurinn

svaraÖi honum: Ekki tilbið jeg [íann guÖ sem |>u

talar um , wh, ákall^ nafn lians, [)ví jeg lieíi sjálf-

ur gjört aii^r guÖ, liann býr í húsi mínu alla daga,

og veitir ra^r alia hluti sera jeg {)arfnast. 8. ]>Á

reíddist Ahrahani hinum ókunna raanni, og stóö

upp og laust haun, og rak hann á bnrt útá eyÖi-

mörku. S). En [^egar raiðnætti var komiö {)á kora

raust drottins aÖ eyrum Abrahami og sagöi : Abra-

hara! hvnr er hiuu ókunni maÖur? 10. En Abra-

ham svaraöi {)essnm oröum: Drottinn! liann vildi

livörki tilbiðja [jíg ne ákalla nafn {)itt, og þess-

vegna rak jeg hann úr augsýn mfer útá eyÖímörku,

11. I>á svaraöi drottinn: UundraÖ uíutýgi og átta
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ár Iieíi jeg sýiit honuni miskun og klædt haun, [ló

Iiann haíi veriÖ mcr [jverbrotinn, en [jii míittirelíki

];(ílíi haiiu nætur-sakir, og ert þó sjáU'ur syndugur.

J2. ]>á sagöi Abrahain : Láttu ekki reiÖi [)ína, drott-

jna minn! æsast gegn ]>j(>ni þínum! já! jeg heíi

fi^'ndgað! en jeg grátbæni [)ig iiin fyrirgerníngu.

Og Abrahain f()r á fætur og útá eyÖimörku, og

k'it^t)! vandlega hinum ókunna manni, fann

]iann og færbi liann heim í tjahi sitt, hann var

])á vingjarnlegur og leyíiti gest sinn út meö gjöfum

morguniun eptir. 14. I öðru sinni tala&i drottinii

til Abrahams, og sagÖi viÖ liann : Vegua [jessarar

syndar þinnar skal afkvæmi [jitt vera 400 ár í

ánauð í ókuuuu landi. 15. En vegna ií^ruuar

])ianar vil jcg le>sa [jaÖ úr áuauÖ, og [)aÖ skal

fara {)aöan úr landi meö miklu veidi, meö glöÖu

lijarta og med stór- auðæfum.
I

Um vinamissir.

BræSiaborg þann 23ja Fclir. 1756.

ViS höfum mist hjartkjæran, dýrmætan ná-

frænda og vin — en guö og náttúran hafa einu-

siuui lagt svo fyrir, aÖ meuu verÖa aÖ leggja uiÖur

])essa hina dauÖlegn iíkami , pegar sálin á aÖ

gánga inn í liið sanna líf. \hr lifum her einsog

fóstriS, ástand vort her er einúngís undii^húningur

liTsius. Oðar euii skepnan er fullfædd er Iiúu

Öuduð. IlvÖrsvegna eigum ver {)á aÖ syrgja, [íegar

\hr vitum aÖ barn fæÖist hinum ódauÖlegu, [jegar

ver vitum aÖ íjölgaÖ hehr uin einn meÖliin í[jeirra

felagi? — Ver erum andar — en [)aö var v/s-

dómsfuU og góÖ ráÖtítöfuu guös að ver fengum

-
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líkamina að láni ji tncbaii ver megiun liafa gleÖr

af þeiin og gagn, til aÖ útvega oss þekkíiigii eÖa

verða náiuiga vorum aÖ liöi. Eu [jegar þcir eru

ekki orbnir til þess, þegnr þeir eru oss til trafala

í staÖ þess aÖ vera til nota, tii harinkvæla í sta5

gleÖi, og geta ekki luuiið iciigur ætiunarverk sitt,

|íá er það eins gott og lieiiiadrji'igt fyrir oss aÖ

vegnrinn liggur greiöur fyrir sem frelsar oss úr

IjÖtrum {jeirra. Sá vegur er dauÖinn — Stundura

ílýtum ver sjálíir dauÖa ^msra parta iíkams vors,

og gjörum þaÖ nieÖ ásettii ráÖi, þegar eiiihvörr

limur heíir skaddast og er oss til þjáníiigar, eii

verÖur ekki læknaður, þá látum \hr fúslega

ncma hann af iíkamiuum. Sá sem lætur draga

úr scr töiui er viljugur aÖ missa hana, því [)á

mínkar verknrinn nin leíÖ, eins verÖur sá sera lcgg-

ur af s^r nllan líkaminu lai;3 viÖ alla sött, og atlt

sffttarefni sem haun átti í vændura. — Vinur okkar

og vér allir erumf aÖ heita raá, hoÖnir á óknnn-

an staÖ tii veizlu, sein standa raun til eylífÖar.

Ilann varÖ fjrstur 'ferÖbúiun, og er því kominii

undan oss hinum. |>aÖ var heldur ekki rett hag-

kvæmt aÖ ver færum allir í eiuu. Hvörsvegna

.skyldum víir [)á s^rgja burtfcrÖ hans , [)ar vísr

nuuuim aÖ likindum sjáirir fara sömu Icið áÖur-

enn Jáugt um líÖur, og vitum glöggt hvar hanu

er að liítta.

Aðferðiu að gjöra mikið gott nieð litlu.

Pan'sarborí^ 22 ApríV 1784,

J>a5 gengnr mhv til hjaVta aö vita yður svo

hágstaddau, Briíli þessu fjigir ávísuiiarseöiU (An-

%
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viðning) íil 100 dala. |}aS er ekki ætlan mín aS

{íefa jíSur þetta; jeg ætla að lána yöur pað.

þegar þer eruð kominn heim í áttliaga ytSar aptur

Jíá bregzt [jaÖ varla aÖ þfer koraiÖ ár yðar svo

fyrír borð, aÖ þer getiö goldiö sknldir yöar allar-

saman. |>egar það er frá hendi, og ef {)^r vitið

|já mann sem eins er ástadt fyrir og jður nú,

{)á eigiÖ [)ér að gjaida m^r með því að lána

honura [>etta. En {)ér eigið að setja uppá við

hann undireins að gjalda skuld þá með sama hætti

])egar hann má, og kemst í viðlíkt færi. |)ann]^

vona jeg að peníngum {)essum auðnist að gánga

tnargra lianda á mill], áðurenn þeir hitti á óþokka,

sem ekki viil leyfa {)eim að fara lengra. J^etta

er bragÖ nokkurt sem mer heíir hngsast, til að

geta gjört mikið með litlu. Jeg er ekki svo auÖ-

iigur að jeg geti eydt mikhi tíl góðgjörða') maður

verður því aÖ vera brögöóttur, og bera sig aÖ

gjÖra mikið úr ÍitÍu.

B. F.
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A laudamocruni Frakklauíls og Jjýðskalanils, níiiiar

tvær þíngmauualciðir frá Strasborg, {jar sem ijall-

ásnum Ilochfcld hallar uiÖur aÖ Breuschnjótiuu,

liggur daiverpi nokkurt) er Steiudalur heitir. I

dahuim eru iimm smá[)orp og sækja {)au öll kirkju

Waldbach. Sveit {jessi er af uáttúrunui rajög

ófrjófsöm, {)ví laiuHð er ekki anuað enu stórgrýtt

fjall-lendi ; enda var {jar á miðri átjándu öld ör-

hyrgb mikil mauna á milli. VatniS streymdi niíSur

af ásunum, rótaði upp öllnm sverÖi iir fjallshli'S-

iinnm, og safnaðist opt og tííSum í forarpolla niöri

í dahium ; á ímsum stÖíium voru fen harla brei5

og skri^ur allmiklar npp eptir fjallinn. Koruafii

var mjög iítili í svcitinni, og jarÖeplarækt, cr dal-

húar þó höföu numiÖ áriö 1709, {neifst ekki held-

ur, {)ar húu var illa stunduö og vanrækt. Dalbúar

hjuggu í Íitlum og ó{)riflegum kofum, gengu ílla

iil fara og töluðu nokkurskouar niállejsu, blend-

íug af máli Frakka og j>jóÖverjaj {)eir voru aiuigvu

betur staddir í cnum andlcgu efnum eun ]iva5

h'kamaus aÖbú6 snerti. þauuig var nú ástatt ári5

1*767, {>egar Jóhann Fndrilc Oherlm varÖ prcstur

í Waldbach. J>cssura afbragðsmauui tókst mc5
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starfsemi sinni aS umbrcyta gjörsamlcga ástandi

sveitarinnar og innbúanna.

OberJín var fæddur í Strasborg. Fa^ir lians

var þar kennari vi5 skóla nokkurn allmikin; par

nam OberHn fyrst raentir. Hann var af náttúru-

fari mjög gefinn fyrir frarakvæmdir, og ætlaði í

fyrstunni að veri^a herraaburý cn {>ar Iiann hafÖi

vanist á trúrækni í uppeldinu, {)á gjuríSi hann

JjaÖ að orÖum föÖur síns aÖ stunda guífræÖi.

|>etta var einnig eptir skapi hans, [)ótt lítiö bæri

á; og hiiföi laungunin til þess einkum vakist viö

kenníngar guÖfræÖmgs nokkurs í Strasborg. |>egar

Iiann haföi lokiÖ lærdömsiÖkunum sínura viÖ há-

skóJann og hafÖi yeriÖ barnakennari í nokkur ár,

bauÖst honura haganlegt og ábatasarat embætti.

£n um þessar raundir losnaÖi prestsembættiÖ i

^ Waidbach og kaus OberJi'n [)aÖ fremur enn ailt

annaÖ, {)ví honum fanst aö hann gæti veriÖ þeim

aumíngja einstæöíngum , er bjuggn í sveitinni, til

gagns, og honura virtist aö þeir gætu heimtaÖ af

sfer kristilegan kærleika.^ Næstum Jjví CO ár sat

liann á þessu fátæka brauÖi og haföi {)ar tekjur

mjög litlar. Meöan stóö á stjórnarbiltíngu Frakka

var þar racssufalJ mjög Jengi. Var \rk einnig lokiÖ

öJlura skyJdum safnaðaríns við harin og varð Ober-

lín þá, eins og hann Jíka eptirleiÖis meÖfram

gjörÖi, aÖ hafa ofan af fyrir scr raeö því aÖ taka

börn til fósturs fyrir meðgjöf. Ilann yfirgaf samt

ekki sóknarbörn sín, heldur var þeiin jafnan þarf-

ur mcö ráÖi og framkvœmdum
, og þótt honum

byÖust alJskonar fagrir kostir, vildi hann fyrir

aungvan mun burtu fara. Af þcssu er þaö þegar
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^iiSráÖiS, aíS hjá Oberlin var prestsaniliiJii eins

og hanii á aÖ vera. Fáir niunu þeir vera, er haíi

eins sannkristið hngarfar hanu ; enila mátti

sjá þaÖ á yfirbragíti hans, ölhim viSvikum, orÖura

og verkum, svo þaÖ er ekki ráugmæli, aÖ cinhverr

nafnfrægnr rithöfundur, er nýiega reit kirkjusÖgu,

hefur kallaö hann Jielgan mann nieöal prötestanta".

Hann kappkostaöi raeö sífeldri iöjusemi aö. h'in-

ræta sóknarmönnum sínum {lað luigarfur, sem

hana hafði sjálfitr; varöí hann tii [jessa ötlnin

kröptura og stuÖIaÖi til {less, ekki einiihgis í ræö-

í)in sínum, viö barnaspurníngar og raeÖ bibh'u-

lestri, heldur cinnig mcÖ því aÖ kenna í heima-

húsum, þar sem margir voru komuir saman, heim-

8ækja sóknarfolk sitt og tala viÖ cinstaka menn.

Oberlín var einnig meÖal hinna fyrstu á raegin-

landinu, er geiigu í liÖ meÖ félagi því, er, Euskir

liÖfÖu stofnaö til aÖ breiÖa út helga ritníngu
, og

iaungu áÖnr cnii biblíufíilagiÖ var stoluaö í París-

arborg, haföi hann , ásamt litlu félagi, er hnnn

stofnaöi 1 Steindal, útbýtt þar urahverfis 30,000

exemplörum af ritníngunni og nýa testamentinn

;

hannhaföi ekki einúugis gjört prótestöntum, holdur

einnig katóiskura þaö geöfelt aÖ Jesa ritnínguna,

og tíÖkaÖist Ícstur hennar eptir þetta. Ilann

varÖ aidrei þre^ttur á aÖ Iijálpa bágstöddum og

veikum
;

|iaÖ 'var opt og tíöum þegar bændúr

gengu útá akur sinn í birtíugn um raorgna, uö

þeir sáu prestinn gáuga upp eptir klettnuum, til

þess aÖ hugga ciuhvern vcíkan og færa honum

meööl, sem hann sjálfur haföi sótt tii Strasborgar

«m nóltina. Jicgar raenn liejra því lýst, hvernig

10
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Olicrliii gcgiuli prestserabælti síiiii, pá hvarfiac

hugurian iii |)cirra timaniia er postularnir lífÖu,

og er þaÖ iiæsta liáleitt aÖ liugsa til þess, undir

eins og þa^ vottar hversu inikiö valil sannur kær-

lcikur hefur jfir hjörtuin inanna. þessi kærJeikur

koni Obcrlin ciiinig til «Ö skipia shr af öllu {)ví, ^

er hann sá a<S efla mátti heiil bræðra siniia*

Ilitnn var af aungvum smámunum afskiptalaus, og

hann álcit [)ab dmissandi til pess að efla guðs

ríki, ab endurhæta fyrst líf maunanna hiÖ ytra.

Obcrlín har einuig umhjggju fyrir skólakenusl-
E

unni; og þdtt sií iðja egi náskylt viÖ prestsverkin,

þá er þaÖ samt aögætsluvcrt aÖ hverr og einii í

söfnuðinum, sem Jætur stir ant um aÖ börn sfeu

vel frædd, getur í þcssu efui orkað miklu, og raá

f)aÖ Íæra af Obcrlíns aÖferÖ, hvcrnig því á aÖ

haga. |)cgar presturinn , scm var næst á undan

Oberlín*) , tók viÖ br'auÖinu, IiöfÖu böritin næstum

Jíví aungva .kennslu. j)cgar hann koni inn í kofa-

*) {ícssÍ prcslur bct Jobann Stúbcr, of; f*cla hans aSrir, cr

ritað Iianj 3í?is'á^u Oberlíns. IJann var moöur giiS-

hræddur árvafeur í cmbEttll sínu i raorgu ápctkur

Obcrh'n. Ilann kÍppti miirftu i liðlnn í Stcindalf of; J)cgar

hann ílutti J)a5an var hann íVurakvofcull Jcss að Ober-

h'n tok \ib braublnu. AUflcstir af prcslum |)cira, cr

ábur voru í dalnum, voru hlröulauslr, og kendu soknar-

miínnura ctkí annað cnn dýravclðar og hrennivínsdrykkju.

jþess cr getið um einhvcrn J>eirra, ab hans var vítjaS

fyrir vcikan mann, en á Iciblnni sá hann hira nálœgt

vcginura; snc'rí hann |)á hcim aptur að sækja hyssu

sína og sagbÍ um lcið, „ab hiírinn gælí hlaupið burlu

frá scr, cn veiki maburínn gætí |)að ckki".

Úti.
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hreisi pað, er menn kölluðu skóia*), hitti haiín

Jiar inni nokkur börn, er ekkert höríki fj'rir stafni,

í ciuu skotínu gamaimenni nokkurt^ sem lá í

rúminu. þetta var nú kenuarinn barnanna, hanii

kuuni hverki aö lesa ne skrifa, og hafði áöur verið

svíuasmali, eu þegar haun var orðiun of gamall

og hrumur tii ab gegna þvi starfi, haföi mönnum
þótt þaÖ kostnaÖarmiust aö fá hann til aö gæta

barnanna. |)aÖ vnr meö naumindnm, aÖ prestur-

inn gat fengiÖ úugau mann, er gott orÖ f()r af,

til aÖ takast á Iiendur aö hahla skóiann, og varla

gat hauu komið [)ví til ieiÖar, aÖ bygt væri skóla-

koru, 8V0 uokkur af börnunum gætu notiÖ [íar

hinnar uauösyulegustu fræöslu. I>egnr ()í)crlúi

kom, ieidili hanu sóknarfóiki síuu fyrir sjónir aö

þessi skóii væri of lítill, og let á s^rheýra aÖ sig láng-

nbi tii nö annaÖ eins stórt hús væri bygt aö nuki.

En Stciudælir þÖkkuÖn honnm [)etta aungvu, kváÖ-

ust ílla áuægÖir meÖ [)essa uppástúugu, og reyndu

meÖ uliu móti aÖ aptra honum aÖ fá [jcssu áformi

fram komiö. En Oberlm lct þetta ekki fæla

sig ; haun treystí GuÖi og sínum góÖa málstað

eins og iiann var vanur, og [jcgar hauú [jóttist

vera oröiun sannfæröur um að [letta væri gagu-

legt, fór hann aÖ safna gjöfum, og af egin sjóöi,

ásamt meÖ styrk nokkurra viua sinna í Strasborg,

tókst honnm aö fá nóg til aö byggja fjrir húsiö,

•) Vilbaslhvnr i tillöndum cni slcíilar banda bÖinum, o^r

lœra J)au í skolunum • boklcalur, skiíít og kristilrg frítbÍ,

ásarut ubi'U (lcii'U.

Úil.
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Samt [)0r5i hann ekki oö byrja á byggíngunni

fyr enii liann IiafÖi skriílcga hciíiÖ hreppstjórum

]jví, viÖurhaUV hússins skyldi aldrei verÖa sókii-

armÖnnum til [)ýngsía. Nú varÖ skólinn loka

hygÖur, og sáu Sleindælir íljótt hvcrsu þarflegur

hann var. Innaii fárra ára var búið að b_yggja

skóla í hverju |)orpi, og dalbúar hjálpuðu nú Ober-

h'ii af öllu raegni. Fyrir [jessum skólum bar

Oberlín sífelda umhyg;gju. Avextinum af hiifuÖ-

stól nokkrum, sem einliverr hafði gefiÖ, skipti hanii

til verÖIauna á milli kennaranna; eínkum gaf hann

verÖlaunin þeim , er tekist hafÖi aÖ koma tor-

næmura börnum í stöfunina. I hverri Yiku let

hann börnin einu sinni koma saman í Waldbach^

og hlýddi þeim- sjáifur yíir. Eldri dreingjunum

var einnig kendur búskapur, og áÖur enn þeir

fóru úr skólanum urÖu |jeir aÖ sýna að þeir

kynnu aÖ gróðursetja Ire og setja á ()au limar af

öðrura trjám*). lljá hverjum skóla stofnaði hann

lítilfjörlcgt bókasafn. Bækuruar voru leðar út

ura þorpín; hann gaf iíka sjáifur út nokkrar bæk-

ur handa almúga og {)ar á meðai nokkurskonar

alma^ak, er átti aö breiöá út skynsamlegri og

rettari hugmjndir meöal alraúgans. Einnig út-

vegaÖi hann vcrkfœri þaÖ er raenn hrúka til aS

sýna með rafurraagniÖ**) og íleiri {lessháttar verk-

*) f)a8 gjÖra garSyrlcjuraenn opt \IS ávaxtarlre, ah Jeir sctja

Á J)au nýsprotlnar llmar af oSruin trjám cr vcl Jiroskast,

og bætlr ^að ckki lítið trjárækilna.

. Úil.

**) fíannlg kalla incnn cSlI JaiS, cr sumír lilullr liafa, a5 ef

mcnn nudda hú fast 0« Ijcra síban nærri "þcira chtlivað

1
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fðL'ri, ás,amt meíS safin af grosum f;cim cr sprctia

í svciliiuii, sá hann til aö nokkiið væri kcnt um
eÖÍí [:eirra, Oberii'ii luigsaði Uka fvrir inighörri-

iinum. Af {)ví foreklrar þcirra hoföu optastnær

nóg a5 starfii á Ökrunum eðnr heima
, og gátu

ekki haft gát á börnunhm eins og þnrfli , voru

])au aifelt á IHanpuni um strætin, og yar þá liætt

vlíS aÖ {jau vendust á margskoniir ósií)!. Oberlíu

fíikk því herbergi nokknr og borgaÖi sjálfnr. leigu

eptir. í>ar var tekiÖ á raóti börnunum og greind-

ar og hirÖusamar konnr voru fcngnar til að gæta

f>eirra, var og prestskonan sjíílf fjeim tíl aÖstoÖar.

Yngstu börnin voru n5 leika scr, en [>an scm fær

voru til, lœrÖu aö prjóna, spinna og sauma. Stnud-

«m voru þeim sýnd iandkort, einknm yiiv Stein-

dalinn; gátu börniu á [jeim fundiö hús og bæí

feöra siuna; eSnr þeim voru sýnd og úllistuS

fjrir [jcim niálverk jílr ímislegt úr ritníngunni

eða náttúrnsöguuui. I þcssum húsum, er menn

SL'xn Klt cr, J)á
* drafja Jieír JjaS fyrst aS scr og hryntla

Jvi síban biirtu
, og stu {jcír sncrllr, tlndra úr Jcím -

neíslar, NudtU mafeur á handlej*}; sér raf, laltk eðnr

Jjunna glerpípu, svo drci^a Jjau ab sér ,pnppirsblaS cSur

annab scm Iclt cr, o*; hrynda Jivi siðan frá str. Sti nú

rafslylikiS, InklíiS eSa glcrpípan stor, o*; menn nudda Jjou ,

fnst ofr Ijura siðan ab andlilí ser, fmst manní auuf^vu

litara enn lcomiS se viS sklnnlb mcb smagjorSu hárl;

hárið á miinnum rís upp i lopllS menn finna luaur-

íldislykt. Rafurma^n (Eleclricitet) heítír J>ab af Jví

mcnn tdtu fyrst cplir Jví á rafsteiní. Menn hafa

scinna fundlS upp \erkfíen, er menn sýna Jað mcð og

auka fab. Utl.

f /

1
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ætia að Iiaíi veríð Iiiii fyrstu hælí*) Iiaiula börii-

ura, var jjaÖ eiiuiig ákvarðaÖ, að börniii ískyldu

tala hreint mái, svo mállejsunni írði sinám samaii

lítrýrat.

Meöan Oberh'n mcÖ {jessum ráðstöfunum Jeit-

abist viÖ ab ala upp nýa kynslóÖ, er hetri væri,

sá lianu aiS lillu iiiuiuli verða tíl lciöar komíÖ i

])ví aÖ mcnta hina eldri, ef ekki væri hætt úr

ásigkomuiagi þcirra hiÖ jtra. Ilann kappkostaði

þv/ einkum aÖ cfla iöni og; atorku, og að hvetja |)á

til.alis þess, er þarflcgt var lil aÖ bæta ^tvinnuvegí

|íeirra. Aöur höföu Stcindælir lifaÖ afskektir

injög frá öÖrnm sveitum, og hafÖi {jaÖ ekki all-IítiÖ

spilt raentum þeirra og velmegun. Ilpnum virtist

því einkum þarflegt að byggja brú yfir um Breusch-

fljótiÖ, og rjöjtt veg, er næÖi á almannaveginn,

svo meiín gætu |)ví betur liaft samgaungu viÖ

aÖrar svcitir, er í giend voru, og selt þar vörur

sinar. Ilann talaöi opt um þetta, og þegar honum

þótti alt vera sæmilega undirbúiÖ, stefndi hann

bændum á fund, sagöi þeim frá áformi sínu og

hvatti þá til aö byrja vcrk þetta. jíegar á fund-

inn var komiö, tók hann xeku í hönd ser og hét

á alla, sem ant væri um velferÖ sina og barna

sínna, til fjlgis viÖ sig. Sumir f()rn þegar mcÖ

honum, en aörir hlupu heim eptir verkfærura, og

komu allír á þann staÖ , sem tiUckiiiii var. Af

þvi áforrainu var viturlega hagaÖ og efni var nóg

•) Ilæll (Asylcr) cru b^gð ví3a i útlöndum, og cr í J^clm

^
veltt iippcldi inunaðarlausum bömum og hjúkrað fá-

tækum gamalracnnura.
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viÖ liöiHliiia, gekk fljótt á verk [jetta, cnda Í6r

,

kapp niaiuia í vöxt jafnóðuni og á ieiö. Eptir-

nokkra inúnut)i var búiÖ aÖ rjÖja veginn og brúa

íljótiÖ , og menn treystu li^-ggindam og góövild

OberJi'ns beíur epíir enn áður. Til ininnis nm
eamheldni þá, er raenn böfÖu unniö þetta meÖ,

kallaÖi hann brúna \,kærleiksbrú". En eins og

Steindælir höfÖu veriÖ afskektir frá öÖrum sveit-

um, svo höföu þeir einnig haft lítil mök hverr

viö annaiL ínns^eítís. A milli [jorpanna voru feu

og forrœÖi mikil og sumstaðar [jverhnýplir kletta-

stallar> vorti [ní vegirnír opt ílla færir, Af [)ví

fyrri vegabötin , hafÖi tekist svo vel, og bœtt var
'

úr þeirri [jörílnni , sem meira var i varið, voru

THcnn fúsari, á aÖ hlýÖa ráÖum Oberlíns í [)ví aö

bætaúrhinni rainni, og houura var ekki lítil gleði

í [>v/, aÖ sjá hversu samgán^an varÖ h'flegri á

milii [iorpanna, þegar búiÖ var aÖ leggja þar .

staögóÖa og greiöfœra vegi, þó [)eir væru viöhafn-

arlausir.

Nú fór Oberiin Hka aÖ hugsa um aÖ bæta

akuryrkjuna. En hann sá aÖ oröín tóm mundu

orka mjög iitlu í [>ví efui , ef hann reyndi ekki

til aÖ gánga sjálfur á undan meÖ góÖu eptirdærai.

Ilann byrjaÖi [)ví á aÖ rækta leudur nokkrar, er

láu undir prestssctriÖ, og tókst honum [)ftÖ vouum
fremur. Lendur [jessar voru mjÖg í leiÖ raanna, og

[)egar bændur gcngu til kirkju, stóÖu [)eir viÖ og

dáðust öö |)ví hversu vcl kornið spratt á ökrum

prestsius. Loksins komir [)eir til hans og báöu

hann segja sfcr raeÖ hvcrjnm hætti [)cir gætu náö

annarri eins auÖIegÖ af ökrunum sínum. Jaröepliii

I

I

j

1
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höfðu verið höfuíSafli sveitarínnar, en þau voru

farín a15 þroslcast svo íUa, a^S af mörgura ökrum,

sera áður höfÖu fengist af 18 eða lí) tunnur,

fengust nú naumast 4 eÖa 5. Bændurnir heldu

pÖjörÖinværi oröiu ófrjófsöra, letu svo búiÖ vera,

og hugsuÖu ekkl um hvernig þcir ættu að bæta

úr því. Oberh'u sá af hverju þetta kom, og let

Bœkja jarðepli til |jýÖskaiands , Sveitsar og Lótr-

íngar, og nú spruttu jaröeplin svo vel og ui'Öu

,svo góÖ, að Steindælir græddu óÖum á verÖsluii

sinni í Strasborg. Ilann reyndi líka aÖ rækta í

dalnura nýar korntegundir , er sveitarmenn þektu

ekki áÖur , sömuleiöis margskonar raatjurtir og

ávaxtartre. |>etta tókst honum á stundura ílla; en

hann gjöröi þá nýar tilraunir er betur tókust*

|)anni^ var {>ví háttaÖ meÖ hörræktina, og l^t hann

sækja tii hénnar útsæÖi frá Rígu.*') ViÖa tókst

honura vel að rækta sraárann.**) Oberh'u kendi

Steindælura einnig aÖ auka áburÖ sinn ogbæta hann;

hánn kora [Æira til að græða út engjar sínar, köra

þeira í stöfunina með aÖ plægja landið þegar ]5aíS

var sprottið, til þess að bætá jarÖveginn
; sagÖi

þeira frá ímsura kostum villigrasa, sem eru gagn-

leg til lækninga og matar, sýndi þcira fram á það,

hversu gott er að ala ffenað í húsura, setti sjáifur,

gróörarstíur af trjára, og kendi [)eira aö setja á

*
-

•) Hi^a beÍtir borg Tioltlcur í Uússavclílí, og -votlar 'þub frara-

kv£CTiid OJjcrlins aS liann suttl úlsæÖí5 svo lángt ab.

Uil.

•*) Einhverja. legnnd af sniáranura rækta mcnn í suðurltind-

ura ala á pcnínfj sinn^
^

VtU
r
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treii limar af öörum trjí'mi, og a8 veita burtu vetn-

iiHi , sem kom ofau úr brekkunum j)g skemdí opt

tMigjarnar. Til [less aö cfla betur framfarir þess-

kouar endurb(Ua, stofiiaöi Oberlíii dulítiö bústjórn-

flrfciag, er sameinaöist stærra fclaginn í Strasborg-

Frá þessu fíílagi fckk hann árið 1805 riima t'iQ

ríkisdali , er heitíé var til ver&launa bæiidum þeim,

er tækju öÖrum fram í því að gróÖursetja Xrh og

setja limar á ávaxtartrc; til þess að eíla penings-

ræktina, h^t hann þeim ver&launúm af egin ^Jóði,

er sýnt gæti fallegasta bolann. ])esskonar endur-

b,ætur voru ekki ciniingis byrjaí3ar, lieldur livatti

Oberlín jafnan tíl aÖ þeim væri haldiö úfrara,

bæÖi með því að tala við bændurna og meb ímsu

ööru móti. Af því að Oberlín var eins' og faöir

eg vinur sóknarfólks sins , haföi hana tekiÖ s^r

þá regUi, aö spyrja bændur við íras tækifæri um
þesskonar hlutif er haun helt í það skíptiÖ þyrfti

aÖ raÍHQa þá á. En haan spurÖi þá ekki einúngis

aö þv4, er viövek þeirra andlegu þörfura , heldur

einnig atvinnu þeirra og búskaparliáttum^ Sumar
h

gpuriHngarnar voru þannig: (.hafið þiÖ látiÖ nokk-

^fUTU sunnudag hjá líða, án þess aÖ gjöra eitthvert

^.kærleiksverk? elskiö þiö Frelsara jkkar svo, aÖ

,jkkur íinuist ykkur lánga til að.stofna og viÖhalda

„sífeldu samlyudi við nágrannana?'* En hann hafði

líka til aö spyrja á þessa leið : ^jhafiö þib reynt

j^til eins og dugandi menn, aÖ halda vegunum í

^.góöu standi? hafið þið kappkostab í tómslundum

.jkkar aö brúka timann,' scra annars heföi orðiö

(jónýtur? sækja böruia >kkar skólann eins og

„þau ega að fjöra? haíið þið látið jkkur ant um aö
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(fSpara eldsncytíð og ckkl látíb eldlun brcnna að

(tí5[>örfu? haíiÖ gróSiirsett eins mörg ivh og

^Jjiö egiö aö gjöra, aö rninsta kosti heimíngi fleiri

^tCnn mennirnir eru á bænum ? haíiÖ [)i& sett þau

(,niður eptir regluuura , en ekki eins og fáfróðir

((kiaufar?'' o. s. frv.

Meðan akuryrkjunni þannig fór fram ^ tók

bændur þegar aÖ skorta fleiri og betri vcrkfæri.

Oberlín Jí;t [)á sækja töluvert af verkfærura til

Strasborgar og seldi þau fyrir rainna andvirlbi, enti

haun haföi sjálfur keypt þau fyrir. Lfka gjörÖi

hann það siimum í liag, aÖ hauu leiö [)á um borg-

unina [)ángaÖ til [)eir voru búnir ab selja jHrÖcplin,

sem þeir öfluöu um sumariö. En [jaö voru ekki

einúngis verkfærin, sera Steindæiir uröu aÖ sækja

til annarra sveita, hcldur urÖu þeir líka aÖ sækja

þángaÖ ímsar nauÖsynjar, er þeir , gátu .ekki áii

veriö, því þá skortí öldúngis duglega sraiÖi. Til

þess aÖ ráÖa úr þessu, vatdi Oberlín nokkra röska

únglínga og scudi þá til Strasborgar; lærÖu þeir

þar írasar sraíöar á hans kostuaö. Af þessu flaut

nú, að miklir peníugar, er áÖur höfÖu veriÖ goldnir

til annarra sveita, lentu hjá dalbúúra sjálfura, og

iöiii og starfserai fór óÖum í viixt. Steiudælir

voru þ^ ekki IieÖan af komnir uppáfkaupstaÖarmenu

og voru nú færir um, eptir ráÖum Oberlíns, aÖ

bjggja scr betri húsakynni og útvega ser snotrara

búsgagu og ímsa hagsmuni, sem gjöra líflö betra

og skcmtilegra, Til þess að útvega þeim peuínga til

þessarra eiidurbóta^ hafði Oberlín stofiiaÖ alraenn-

an sjóÖ cr peningar voru IfcÖir úrj en öllum skuld-

. um til þessa sjóös urðu raenn að lúka einsog

I
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Iieilaíít íh væri, meö ítrnstu reglusemi; ef nokkurr

var sá, sem ekki borgaÖi eptir ákveöin frest, ffckfc

hann í lángan tíma ekkert tit láns. Oberlfn kom
bændum líka til stofna metS litlum tillögum,

' er reglulega voru borguð, skuldaborgunarsjóð, svo

þeir gætu smám samau grynt á skuldum sínum

vib aÖrar sveitir.
*

^ess verður einuig geta, að Oberiúi kora

mörgum íSteindal til gagns meÖ lækningum sínum.

Jjegar liann var úngur, hafði hann verið barna-

kennari hjá raerkis lækni nokkrum i Strasborg,

og ['ar hann var í vináttu við læknirinn, fór hou--

iim ab þikja mikið í lækningar varið, enda aflaði

hann shr tÖluverÖrar kunnáttu og æfíngar í þeira.

Síöarmeir , þegar þörf gjörÖist, fræddist hanii

hetur í þeira, og varÖi nú þekkíngu sinni til aö-

gtoÖar sóknarfólkinn fyrir alls ekkert; raörgura

lijálpaði hann , sera nn læknis aÖstoðar eílaust

lieföu dáið, Eu undir eins og löglegum lækni

varð náð, vildi ' hann ekki takast á hendur þá

ábyrgð, sem hann var hræddur um aö væri sfer

ofvaxin. Hann kom því þessvegna tii Jeiöar aÖ

úngli'agúr uokkurr var, gjörður út til að nema

lækuisfræöi í Strasborg, með því skilyröi, a5

Iiann settist að í Steiudal. Með h'kum hætti

litvegaði hann einnig yfirsetukouu,

Af öllura þessura endurbótnra flaut nú, eins

og von var, aÖ fólkiö fjölgaöi. En f)ótt þeir fjölg-
r

uðu, sera unnið gátu, þá þreyttist Oberlni ekki á

að útvega þeim nokkuð 'aö vinna. StríÖsmaður

uokkurr , sein ferðaðist um svcitiua , kunni [lá

i'þrótt aÖ bregÖa úr hálmi ímsa snotra og þarf-
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lega hlul!, Oberlín fekk hann til kenna [)ctla

iiokkrura sveitarmönnum. |)essi iöja varíS nú al-

menn í sveitinni, og gcngu smíbisgripirnir vel út

í^kanpstÖ^unum. Meira var samt i það varið er

Oberlín' kom [)ví á gáng a5 spinna viöarullu.

Ilann i^t sér rajög ant um þenna atvinuuveg, ^og

gjöröi [jaÖ til aÖ eíla hann, að hann hétverðlaun-

ura duglegustu spunakonunum. Fór [)aÖ cinnig

að ætlun hans, aÖ þeira fór mjög fram að spinna.

A spuna [)cssum græddu Steindælír á cinu ári

11,000 ríkisdali, og er það allmikið { svo Ii'tilli

svcit. En af þessu flaut annaÖ^ sem sveitinni

kom enn [)á betur. |>aÖ hafði borist ura allar

éttir , hversu iöjusa^iir og ráÖvandir Stcindæiir

voru, og hverr mcrkis maÖur Oberlín var, svo

Tcrkstjóri nokkurr allmikill fékk augastaÖ á sveit

þessarri. AriÖ 1814 bygöi Legrand frá Bascl

bandavcfstaði í þorpinu ' Fonday ;
gjörÖist hann

vinur mikill og aÖstoðarraaÖur Oberlíns, og gjÖrÖi

eveitarínönnura raargt gott. Meö þeésu móti fengu

ekki einúngis fullorönir, heldur e'innig börniu

liokkuð aÖ starfa. Gjörði Legrand þaö einnig

sveitarmÖnnum í hag, aÖ hann skipti vefstöðunum

iiiÖur á þorpin. [xinnig varÖ möniium hægra aÖ

stnnda jarÖarrækt og iiiniviiinh undir eins, for-

eldrarnir gátu líka haft börnin hjá sér og gætt

þeirra fyrir margskonar slisum, sem börniim ann-

ars eru búin í þessháttar stúrsraiÖjum. Skömmu
áÖur enn Oberli'n dú voru 3000 rannns i súkninni,

er þú ekki höfÖu veriÖ íleiri enn 000 þegar hanu

kom þángaÖ.

Oberlín hafÖi nú þannig starfaö rúra 50 ár
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fiókiiaTbörnuin sinnm iil hcilla , svo það let

likintlum aö elli lians íröi nœsta fögur. I kríng-

nm hann voru ástúðleg böra og clygg Iijú , hann

haföi jaínan eitthvert góÖverk fyrir stafni, gladd-

ist af [íeirri hlessun, er hann sá hvervetna breiS-

ast út, og átti þanuig blíÖa og rósama élli. IIiö

acösta bústj()rnBrfeIag i Parísarborg sendi honum

heiðurspeníiig, og Frakkakonúugur kross heiöurs-

fylkíngarinnar. Um [)etta mátti honura þikja

vænt ,
[)ar hann var sfer þess meÖvitandi aÖ hann

haföi unniö til þess. En [)au voru lannin best,

nœst |)eim er hans egiö hjarta veitti honnm

,

alt sóknarfóikiÖ elskaöi hanU) [)8Ö elskaÖi hann og

virti eina og fööur .og kallaöi haun iíka (/öönr

8inn". A hverjum bæ [)ótti mönuum þaÖ nokkurs-

konar blessun, ef hann kom inu fyrir dyrnar,

pegar hann var á ferÖ um sókuiua.

Oberli'ji dó Ita dag JúnímánaÖar 182(> 6g

JinfÖi hann [)á (5 veiur yfir áttrætt. Alt sókuar-

fólkiö f^lgdi honum grátandi til grafarinnar, og

eitt af hjúum hans, er hjá honum haföi veriÖ £

50 ár, f^kk þann heiöur aÖ selja krossraark á

lei^i hans. En sveitin sjálf er sá minnisvaröi, er

jafnan mun hest lýsa |)ví hvernig Oberlia var, og

hera Ijóslcga vottiun um Inigarfar hans. Sá sera

ritaö hefur æfisögu Oberiúis, fer um þetta svo-

feldura oröum^ aí^egar menn koraa yfir umBreusch-

(jfljótiö og ina í Steindal, sjá menn þegar [jokka-

^
leg húa, bygÖ af steinum, viöhafnarlausa og góÖa

„vegi, brúaÖar götur bæa á milli, veggi, sem hlaönir

,^eru tii að verja Jandbrotuai , iæki meÖ tæru

vatni, er nicnn hafa hlaöiö aö á báöa tegu, svo

\
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,J)eir skernmi ckki lilíðaruar, sem jjeir renna um
(.niöiir í fljótið, heldur veröi notaöir mönnnm til

<J)arfa. Trjáriinnar og frjósamir akrar innaniiin

,.kostuIegar en^jar ^jÖra sveitina aÖ nokkurskonHr

t/aldingarði, þótt hún ligí^i í atórgrýttn fjali-lendi.

(jAIIsháttaÖar verksraiðjur, túna- og garÖarækt auka

,(fjör manna á bænnura, og sækja Strashorgarmenii

jtmjög smíðisgripi þeirra og ávexti. jjegar feröamað-

(^urinn í fyrsta sinni kemur í Steindal og kynnist

<(VÍÖ sveitarmenn, bregÖur honum við Iiversu þeir

((Cru alúÖlegir , hispiirslausir
,

glaÖlyndir, reglu-

„samir, greiöviknir og mannblendnir
, og er þaö

,^íljótt auösfeð, að þeir hverki gjöra ser það upp,

((ne stæla það epíjr öÖrum, heldur kemur þaÖ frá

(^hjartanu. f^egar menii tala við fólkiÖ verÖa menn
((hissa á hversu mál þeirra er fegra enn í ná-

^(grannasveitunum, því |)ar er talaÖur blendíngur af

,,íllri Frakknesku og }>jóöverja máli, en Steindælir

((tala anuaÖhv^rt hreiua Frakknesku feÖa snjalla

,,|5jóÖversku. OrÖalag f)eirra vottar einnig aÖ [)eir

„eru mentaÖir og [>á skortir aungvan parílegau

,,fróÖIeik, og þessa kosti eru racnn {)ó ekki vanir

((80 finna lijá. öörnm enn siöuðum staÖarbiíum.

.jVið alt þetta verÖi menn varir {)ótt menn eiii-

((úngis Jeröist um dalínn og gái lauslega aö öllu,

^En ef raenn staÖnæmast {)ar til Jángframa og

^(lángar til aÖ gæta nakvæmlega aÖ 'ollu, þá munu

^.menn fljótt verða þess varir, aÖ {)ótt sveitarmcnii

^Jiaíi racÖ iÖju sinni og atorku gjört fjallóbygö

,({)es8a aÖ nokkurskonar pavadís, {já er saint önnur

((fegri paradís í hjörtum {)eirra , scra einúngi8

<(Guðs hönd gctur yrkt og helgaÖ, en mewnirnir



(^ckki. Ilvervetna vottar fyriv brtíðurástiiini á

t.nieÖal |)eirra, og er heiuii svo háttab, að enginn

.^annarr enn GuÖ getnr vakiÖ hana í lijörtum inann-

jjHnna. ]>eir elska hverr annan éins og börn af

.^sama forelclri. Ef eitthvaÖ bjálar á fyrir einum

j^þeirra, \yÁ liggur ílla vá öilura hinum; cf hann er

(jglaðnr, ])á eru þeir [jaö líka. Iliuir úngu hjálpa

(^þeíra sem eru gamlir eða veikir, við útivinuuna.

jjþegar [)eir hafa lokiS verki sínu á kvöldin, taka

^^þeir sig samaii og skemta sfer á {jví aÖ gjöra eitt-

jjhvert góöverkiÖ. þegar einhverr þarf aö byggja

^^nýau kofa, hjálpa þeir honum til þess og ílytja

^jtil viöu og hlcöslu ef þörf gjörist. Éf eiuhverr

^^fátæklíugurinn missir kúna sína , skjóta allir

(jSÓkuarinenn saman til aÖ bæta huuum missirinn.

.^Kríugum húsbændurna og konur þeirra eru fátæk

^^tökubörn, sem þau gánga í foreldra stað. Margar

^^vinnukonur, sem aarakvast ytir munaÖarleysíngj-

j^ana, útvcga scr f^'rir nokknð af kaupi sínu hús-

j^næöi handa þeim, og ala þá þannig upp við þarf-

,Jega vinnu og allskonar góöa siðu. |>að er auð-

j^seö á öllu aö í þessarri svcit búa kristnir menn,

c.og ab þeir eiga nafn þetta skiliÖ".
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